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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 3 DE AGOSTO DE 1999

TRAM TAcA0 DE PRopcslçoEs

PARECER PARA TURNO UNIcO DO PROJETO DE LEI N o 220/99
Comissão de Educação, Cultura, Ciéncia e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado César de Mesquita, o projeto de lei em tela visa a

dectarar de utilidade püblica a Fundaçao Francisco Cambraia, corn sede no
Municiplo de Itapecerica.

Prelim inarmente. a matéria foi objeto de exame na Comissão de
Constituicão e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade na forma proposta, sendo, a seguir, encaminhada a esta Comissão
para deliberacão conclusiva em turno Onico, conforme preceitua o art. 103. I,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A entidade em apreco, mantendo urn sistema de radiodifusão no Municipio

de itapecerica, tern por objetivos veicular noticias, estimular e apoiar
pesquisas e projetos culturais, colaborar corn a preservacão do patrimönio
histórico e artistico, apoiar campanhas de cunho beneficente, entre outros.

Pelos seus relevantes propOsitos, a entidade faz jus ao tItulo deciaratório
proposto. Entretanto, somos levados a apresentar ernenda ao projeto de lei
ora analisado, em face da necessidade de retificacão do norne da entidade,
constante em sua escritura püblica de instituição.

Conclusão
Em face do relatado, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 220/99

corn a Ernenda n o 1, a seguir apresentada.
EMENDAN°1

DE-se ao art. 10 do projeto a seguinte redaçao:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pCibhca a Fundacao Francisco

Carnbraia - FUFCAM -. corn sede no Municipio de Itapecerica.".
Sala das CornissOes. 2 de agosto de 1999.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 345/99
Comissão de Educacão. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Agostinho Silveira, o projeto de lei em epigrafe

objetiva declarar de utilidade püblica a Associação Paroquial São Sebastião
APASSE -, corn sede no Municipio de Contagern.

In
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Preliminarmerite, foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituiçao e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legadade
corn a Emenda n o 1, que apresentou. A seguir, foi encaminhada a esta
Comissão para deliberaçao conclusiva em turno ünico, conforrne está
disposto no art. 103, I, 'a", do Regimento Interno.

Fund amentação
A entidade em apreço é urna associação de natureza privada que tern por

finalidade cooperar corn o desenvolvimento da educacão. da cultura e do
esporte, trabaihando corn todos Os meios a sua disposicâo na prática de
atividades voltadas para Os seus objetivos, alérn de promover acöes
beneficentes que visem ao bem-estar da populaçao.

Pelo trabalho em p101 da cultura e da educacâo que empreende, a entidade
faz jus ao titulo declaratório de utilidade pUblica.

Conclusão
Tendo em vista o exposto, opinarnos peba aprovação do Projeto de Lei no

345/99 corn a Emenda n o 1, apresentada pela Comissâo de Constituicäo e
Justiça.

Sala das Comissöes. 2 de agosto de 1999.
José Milton, relator.

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 1999

ATA

ATA DA 13 a REUNIAO DE DEBATES, EM 218/99
Presidéncia do Deputado Anderson Adauto

Surnário: Cornparecimento - Abertura - 1a Parte: 1 Fase (Expediente): Ata -
21 Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçöes: Projetos de Lei
n°s 456 e 457/99 - 2a Fade: Abertura de lnscriçöes - Palavras do Sr.
Presidente - Encerrarnento - Ordem do Dia.

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

Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho -
Antonio Andrade - AntOnio JOIio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta
- Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Eduardo Hermeto -
Hely Tarquinio - Ivo José - João Leite - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Márcio Cunha - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri Tories - Pastor
George - Paulo Fettersen - Rémolo Aloise - Rogerio Correia - Ronaldo
Canabrava - Sebastião Costa.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existéncia de nãrnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra. o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1 a FadeI  Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede a leitura da ata da reunião
anterior. que é aprovada sem restriçOes.

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

o Sr. Presidente - Não havendo correspondéncia a ser lida. a Mesa passa a
receber proposiçbes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicöeS:
PROJETO DE LEI N o 456/99

Cria o programa de assisténcia social integrada no Estado.

I
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A Assembléia Legislative do Estado de Mines Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criado o programe de assisténcia social no Estedo. corn o

objetivo de integrar as acôes governamenteis de assisténcia social as femilias
de beixe renda.

Art. 2° - Poderâo beneficiar-se da assisténcie prevista no artigo anterior:
- familias corn renda familiar de ate trés salários minimos;

II - families cadastradas nos Conselhos Municipais de Assisténcia Social.
Art. 30 - Q programa sera supervisionado pete Secretaria de Estado do

Trabaiho. da Ação Social da Criança e do Adolescente - SETASCAD - e
executado pelas Secretaries Municipais de Assisténcia Social, pelos
Conselhos Municipais de Assistëncia Social e por organizeçöes não
governamenteis - ONGs.

Art. 40 - Os diagnósticos corn os dados das familias deverão ser feitos por
assistentes sociais ou agentes capacitados, os quais serão indicados pelos
Conselhos Municipais de Assisténcia Social.

Art. 50 - 0 diagnbstico previsto no art. 4° incluirá os seguintes tens:
- educação: evasão escolar e analfebetismo;

II - saüde: desnutriçao e prevencáo:
Ill - emprego: capacitação profissionat e gerenciamento do próprio negócio;
IV - habitação: area de risco e case própria;
V - documentação: certidão de nascimento, carteira de identidade. carteira

profissionat e atestado de óbito:
VI - alimentação: alimentaçao alternative. cesta básica e leite;
VII - dependentes quimicos: orientacao e encaminhamento.
Art. 6° - Os itens relacionados no art. 50 deverão ser encaminhados:

- aos Conselhos Municipais de Educação e as Secretarias de Educação
Municipais:

II - aos Consefhos Municipais de Saide, aos Consórcios de Saüde, eos
hospitais e ambutatórios do SUS:

III - ao Sistema Nacional de Emprego - SINE -, as frentes de trebalho. as
empresas locais. e eos programas do Fundo de Amparo ao Trabalhador -
FAT -;

IV - a COHAB, pare recadastramento, e aos progremas de rnutirão:
V - aos certórios e órgãos expedidores;
VI - ao SERVAS, eo programa Cornunidade Solidária e a outros programas

afi n s
VII - as Secretaries Municipeis de Saüde, pare acompanhamento

psicoterapêutico.
Art. 70 - Q diagnostico deverá ser inserido em banco de dados

informatizado, nos órgãos executores.
Art. 8° - 0 essistente social ou agente poderão essistir sirnulteneamente no

máximo vinte femilias, no periodo máxirno de trés meses.
Art. 90 - Os orgãos executores deverão rnedir o êxito das açoes a cede

trimestre e remeter reletório eo Orgão supervisor.
Art. 10° - Esta lei entre em vigor ne data de sua publicecão.
Art. 11° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sale des Reuniôes, de de 1999.
Bené Guedes
Justificaçao: 0 projeto de lei em tele vise a integrecão des eçOes pare

essisténcie social as familias de beixe renda do Estado.
A integrecão e a verificação do éxito de assisténcia propostas no projeto,

por melo de criacâo do programe, diferern do modelo praticado no Estado, o
qual nao atinge os objetivos e não made a eficácia des ecöes e dos
investimentos na area social.

Os itens mencionados neste projeto de lei são básicos e carentes de
essisténcia do Governo.

Não baste praticar assisténcia desarticulada, deve-se faze-la de forme
integrada, como prevé este projeto, que não gere custos. pois OS recursos a
serern utilizados são os previstos nes doteçöes orçamentárias dos órgãos
envolvidos no progreme em questão.

A integracão des açöes mencionadas neste projeto está prevista na Lei
Federal n° 8.742, de 7/12/93, e no Decreto n° 11.605. de 25/8/95, da
Presidéncie da Repüblica.

Diante do exposto, objetivemos, corn a eprovação do projeto, oferecer
assisténcia social as families de beixa renda.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justice, do Trabalho e de
Fiscalizeçao Financeire pare parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102.
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N° 457/99
Acrescenta dispositivo a Lei n° 9.944. de 4 de setembro de 1989, que

alterou artigos des Leis n°s 9.758. de 10 de fevereiro de 1989, e 6.763, de 26
de dezembro de 1975.

Art. 1° - Fica ecrescentedo eo art. 4 0 da Lei n° 9.944, de 4 de setembro de
1989, o seguinte inciso VII:

"Art. 4°- .......................................
VII - as operecöes internas pare aquisiçào de motocicleta destinada a

emprego na cetegoria de aluguel (moto-táxi), na forma, no prezo, nas
condiçães e na discipline de controle estabelecidos em regulamento.".
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Art. 2° - 0 Poder Executivo adotará as meddas necessáhas execução do

disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicaçao.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de juiho de 1999.
Fábio Avelar
Justificaçao: A medrda legislativa que ore se propOe visa beneficiar urn

grande nümero de trabaihadores autônornos em todo o Estado, notadamente
aqueles resrdentes em municiplos nos quais já està regulamentado o servico
de moto-taxi , como é o caso de Uberaba, de once partiu esta iniciativa,
caprtaneada pelo ilustre e dinmico Vereador Antonio dos Reis Gonçalves

Por se tratar de matéria tributária, regulamentada pelo art. 65 da
Constituiçào Estadual, em observâncja do art. 155 da Constitujcão Federal,
submeto a apreciação dos nobres pares este projeto de eL esperando
merecer a acolhida de todos.

Esclareca-se, por oportuno. que os proprietários de veiculos (automóveis de
passageiros) destrnados a emprego na categorra de aluguel (taxi) já gozarn
da isenção de ICMS ha várros anos, em todo o território mineiro. Assim,
penso ser razoável e justo estender o beneffcio aos outros trabaihadores que
exercem a mesma funcao, qual seja o transporte de passageiros.

Por essas razöes, espero, mais uma vez, contar corn os ilustres colegas
parlamentares para a aprovaçâo desta medida.

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

2 Parte
Abertura de Inscriçaes

o Sr. Presidente - Nâo havendo oradores inscritos, a Presidêncja passa a
2' Parte da reunrão, compreendendo as comunicaçOes da Presidéncia e de
Deputados e o pronunciamento de oradores inscritos. Estäo abertas as
inscrrçöes para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
Na reabertura da 1 Sessão Legislativa da 14 a Legislatura, esta Presidéncia

quer dar as boas-vindas aos Deputados. que demonstraram ao longo de todo
o prrmerro semestre uma disposiçao invulgar pare o trabaiho neste
parlamento.

Esta Presrdéncia deseja que este semestre seja ainda mais proficuo que o
anterior, produzindo para os cidadaos de nosso Estado frutos que arnenizem
o amargor dos dias dificeis que estamos vivendo hoje.
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Estamos certos de que os muitos desafios que nos esperam serão
enfrentados corn dedicacâo e serâo superados pelos parlamentares desta
Assembléia Legislative na construçâo de urn Estado cda vez mars pujante,
forte e solidário.

Encerrarnento
0 Sr. Presidente - Não havendo comunicacöes a serem fertas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando Os

Deputados para a reuniâo ordinária de amanhã. dia 3, as 14 horas. corn a
seguinte ordem do die: (- A ordem do die anunciada é a publicada na edicao
anterior.). Levanta-se a reuniäo.

TRAMITAcAO DE pRoPoSlçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 116/99

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açâo Social
Relatório

O Deputado João Leite, por meio do Projeto de Lei n° 116/99, pretende seja
declarada de utilidade pOblica a Casa de Apoio a Crianca Carente de
Contagern, corn sede no Municipio de Contagem.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constiturção e
Justice, que concluiu por sue juridicidade. constitucionalrdade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103. I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A referida entidade tern por finalidade primordial manter e orrentar as

crianças e adolescentes menos favorecidos, proporcionando-lhes abrigo e
educaçao e preservando-os contra as intempéries sociais.

A par de tais iniciativas, presta-Ihes apoio moral e espiritual, dando-Ihes
condiçoes, assirn, de desenvolvimento social.

E o seu trabaiho de grande magnitude, o que justifica a declaração de sua
utilidade pOblica.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 116/99

na forma original.
Sale das Comissöes, 2 de agosto de 1999.
Cristiano Canédo. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 369/99
Corn issão do Trabalho, da Previdéncia e da Acao Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, o projeto de lei em tela

PRER
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propöe declarar de utilidade ptblica a Associaçao de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Virginia, corn sede nesse municipio.

Examinada preliminarmente a rnatéria pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivarnente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade não tern fins lucrativos e desenvolve atividades de caráter

essencialmente assistencial. Conforme indica a própria denominação, está
voltada para a integrag5o do excepcional na sociedade. buscando a sua
promoção, seja por meio da criação de estabelecimento de ensino
especializado, seja esciarecendo, orientando e auxiliando as pais e amigos no
relacionamento corn ele.

Acreditarnos, assim, ser a instituiçao merecedora do titulo declaratório de
utilidade pOblica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 369/99 na

forma original.
Sala das Cornissöes, 2 de agosto de 1999.
Cristiano Canédo, relator.

PARECER PAR.A TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 379/99
Corn ssão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açäo Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, a projeto de lei em epigrafe

tern por objetivo declarar de utilidade pOblica a Lar São Vicente de Paulo de
Pratápolis, corn sede no MunicIpio de Pratápolis.

A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a matéria,
concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.

Compete agora a este órgão colegiado deiberar conclusivamente sobre a
projeto, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade presta valiosos serviços de assistência social a

população carente do Municipio de Pratápolis, não admitindo, em suas
atividades, distinçoes entre as beneficiados quanto a raga, cor, condiçáo
social, credo religioso ou politico.

Entendemos que ela trabalha em prol do desenvolvimento da coletividade,
beneficiando pessoas realmente necessitadas. E, portanto, merecedora do
titulo pretendido.

9
Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 379/99 na
forma original.

Sala das Comissöes, 2 de agosto de 1999.
Cristiano Canêdo, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI NO 384/99
Comissão do Trabaiho, da Previdëncia e da Acão Social

Relatório
De autoria do Deputado Sebastiào Navarro Vieira, a projeto de lei em tela

tern por objetivo declarar de utilidade pUblica a Associacão de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Monte Belo -' corn sede nesse municipio.

0 exame prelirninar da matéria coube a Comissão de Constituiçao e
Justiça, conforme determina a art. 102, III, "a", do Regimento Interno, ocasião
em que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e lega[dade na
forma em que foi apresentada.

Dando prosseguimento a tramitaçâo, cabe agora ao presente ôrgão
colegiado apreciar a projeto ern caráter conclusivo, de acordo corn
determinação contida no art. 103, I, "a", c/c o art. 102, Xlv, "c', do mesmo
Regimento.

Fundamentacão
A APAE de Monte Belo, conforme o art. 10 de seu estatuto, "é uma entidade

civil, filantropica, de caráter cultural, assistencial e educacional, sem fins
lucrativos, corn duracao indeterrninada".

A APAE tern por fim precipuo assegurar a ajustarnento e a bem-estar dos
excepcionais, servindo ao mesmo tempo como órgão de articulacao corn
outras entidades no rnunicipio que defendem a causa dos excepcionais, em
quaisquer de seus aspectos.

Alérn disso, a abnegação e sobretudo a espirito de amor ao próxirno de
seus dirigentes justificam sobremodo a homenagem que ora se pretende
prestar a APAE de Monte Bela: a sua declaração de utilidade pOblica
estadual.

Conclusão
Em vista do exposto, somos pea aprovação do Projeto de Lei n° 384/99 na

forma apresentada.
Sala das Cornissöes, 2 de agosto de 1999.
Cristiano Canédo, relator.

PARECER PAPA TURNO I.IJNICO DO PROJ ETO DE LE! N o 392/99
Cornissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatôrio
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De iniciativa da Deputada Maria Tereza Lara. o projeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade püblica a Creche Lar Frei Toninho, corn sede no
Municpio de Belo Horizonte.

Examnada prelimrnarmente a matéria pela Comissão de Constituiçâo e
Justiça, esta concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para de[beração conclusiva, de acordo
corn o que preceJua a art. 103. I, "a". do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Creche Lar Frei Toninho tern por escopo a proteção a infância e a

juventude.
No desenvolvirnento de seu trabaiho, educa e auxilia prioritariamente a

criança carente visando a construçâo de urn futuro mais justo e humano.
Pelas iniciativas empreendidas junto a comunidade, somos favoráveis a que

he seja outorgado o titulo declaratório de utilidade pjblica.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 392/99 na
forma original.

Sala das Comissöes, 2 de agosto de 1999.
Cristiano Canédo, relator.

S
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 55 a REUNIAO ORDINARIA, EM 3/8/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto. Durval Angelo, Joâo Paulo,

Rëmolo Aloise e José Braga
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1 8 Fase (Expediente): Ata -

21 Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçoes: Projetos de Lei
n

os 458 a 468/99 - Projeto de Resoluçao no 469/99 - Requerirnentos n os 470 a
498/99 - Requerimentos dos Deputados Ronaldo Canabrava. Maria Tereza
Lara. Bené Guedes e outros, Dalmo Ribeiro Silva, Rogério Correia (2), Marco
Regis e Luiz Menezes, Anderson Adauto, Amilcar Martins e outros e
Anderson Adauto e outros - Comunicaçöes: Comunicacöes dos Deputados
Alencar da Silveira Janior e Fábio Avelar - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados AntOnio Andrade, Ivo José, Bilac Pinto, Adelino de Carvalho,
Arnilcar Martins e Marco Regis - 2 a Parte (Ordem do Dia): la Fase: Abertura
de lnscriçOes - Palavras do Sr. Presidente - DecisOes da Presidéncia - Leitura
de ComunicaçOes - Despacho de Requerirnentos: requerimento contido na
Mensagem no 42/99. do Governador do Estado; deferimento - Requerimentos
dos Deputados Rogério Correia, Maria Tereza Lara e Maria José Haueisen,
Marco Regis e Luiz Menezes, Amilcar Martins e outros, Bené Guedes e
outros, Anderson Adauto: deferimento - Requerimento do Deputado Anderson
Adauto e outros: deferimento: Acordo de Liderancas: Decisão da Presidéncia
- Votação de Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem no 45/99,
do Governador do Estado; aprovaçOo - Requerimentos dos Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Rogério Correia; aprovacao - 2a Fase: Chamada para
verificação do nUmero regimental: existéncia de quorum' para discussOo -
Discussão de ProposiçOes: Discussão. em 10 turno, da Proposta de Emenda
a Constituiçäo n° 1/99: apresentacão do Substitutivo no 1; encerramento da
discussão; encaminhamento da proposta corn o substitutivo 0 ComissOo
Especial - DiscussOo, em 10 turno. da Proposta de Emenda 0 Constituiçao no
6/99; encerramento da discussOo - Discuss0o. em 10 turno. da Proposta de
Emenda 0 Constituição no 13/99: discurso do Deputado João Leite; questOo
de ordem; chamada para recomposiçOo de 'quorum'; inexisténcia de nOmero
regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Corn pared mento
- Corn parecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -
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Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrãs - Agostinho
Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira JUnior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio
Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio Genaro - Antonio JUlio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
FUbio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José - João Batista de
Oliveira - João Leite - JoOo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - ROmolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçOo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder 0 leitura
da ata da reuniOo anterior.

1 Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado lvo José, 2°-SecretOrio "ad hoc", procede 0 leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Não havendo correspond Oncia
a ser lida, a Mesa passa a receber proposiçöes e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para a Grande Expediente.

Nesta opartunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJ ETO DE LEI N o 458/99

Declara de interesse comum e imune de carte a buriti.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de interesse comum e imune de corte, no Estado de

Minas Gerais, a buriti ("Mauritia sp"), conforme a disposto no art. 7 0 da Lei
Federal n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.

§ 1° .- Excepcionalmente, mediante prévia autorizaçao do Instituto Estadual
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de Florestas - IEF -, a carte, a extracao e a supressOo do buriti serão
admitidos quanda forem necessários 0 execucão de obras, pianos, atividades
ou projetos de utilidade pUblica, sem prejuizo do disposto na legislaçao
ambiental do Estado.

§ 2° - Nas areas urbanas, a autorizacOo de que trata a parOgrafo anterior
poderá ser concedida pelo Orgãa municipal competente, observados as
parOmetros estabelecidos nesta lei.

Art. 2° - 0 descumprimento do disposto nesta lei sujeita a infrator as
penalidades previstas na leg islaçao forestal do Estado.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 4° - Revogam-se as disposicOes em contrOrio.
Saia das ReuniOes, de de 1999.
Pastor George
Justificaçao: 0 buriti é uma palmeira de grande beleza, nativa das regiOes

Umidas do cerrado mineiro. No seu meia natural, é encontrada em pequenos
grupos, especialmente nas veredas ou nos terrenas pantanosas, sendo muito
exigente de Uguas, cuja presença, mesmo no alto de serras, é revelada pela
existéncia da planta. Dessa palmeira pade-se utilizar uma variada gama de
subprodutas: suas folhas fornecem fibras para canfecçao de redes,
caberturas de tetos, cordas, etc., ao passo que as peciolos padem ser
utilizados coma ripas para construção. Os frutos servem para aiimentacãa de
animals, para fornecer oleo ou para fazer vinho, e da polpa preparam-se
doces e refrescos. Isso dO uma idéia da impartOncia socioeconOmica dessa
pianta, sendo também urn indicativo da grande pressão existente sabre ela,
tornando-a uma espécie patencialmente ameacada de extinçaa.

No Estado de Minas Gerais são declarados de interesse cornurn e de
preservação permanente as ecossistemas das veredas, caracterizadas, em
especial, pela presença de buritis. Considerando que tais palmeiras
encantram-se, também, de forma dispersa, nas regiOes do cerrado, faz-se
necessOrio estender essa pratecOo a todas as espécies de buritrs,
independentemente de fazerem parte au nãa das veredas. Esse é a intuito do
prajeta de lei que ora apresentamas, orientando-nos pelo dispasta no códiga
forestal brasileiro, cujo art. 7° dispOe que qualquer Orvare paderO ser
declarada imune de carte, mediante ata do pader pUblico, par motiva de sua
localizaçOo, raridade, beleza ou candicao de porta-sementes. Par isso
pedimos a apoia dos nobres calegas para a prajeto de lei que estamas
apresentanda.

- Publicado, vai a prajeta as ComissOes de Justiça e de Meia Ambiente para
parecer, nos termas do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento Interna.
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PROJ ETO DE LEI N o 459/99

Declara de utilidade pOblica a Associação Vó Maricas.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pOblica a Associaço Vó Maricas. corn

sede no MunicIpio de Mariana.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 20 de maio de 1999.
Rogerio Correia
Justificaçao: A Associação Vó Maricas. sediada na cidade de Mariana,

desenvolve acöes de cunho social, tais como o atendimento a crianças e
idosos carentes. buscando oferecer urn atendimento solidârio e humano. Tern
como preocupaçäo permanente buscar a diminuiçào das desigualdades
sociais tao presentes em nossa sociedade. Nada mais justo, portanto, do que
seu reconhecimento como de utitidade pOblica. Por isso. solicito aos
parlamentares cue apóiem o projeto em tela.

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

PROJETO DE LEI N o 460/99
Dispôe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo a Manipulaçào

de Medicamentos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Autoriza o Executivo a criar o Programa Estadual de Incentivo a

Manipulaçao de Medicamentos e firmar convénios corn municipios para
implantação de farmácia municipal destinada a manipulaçào. corn distribuiçào
gratuita de medicamentos a populaçao.

Art. 2° - 0 Programa e a irnplantaçâo de farmácias de que trata o artigo
anterior deverão ser regulamentados pelo Executivo.

Parágrafo Onico - Para efeito da regulamentaçao de cue trata o "caput'
deste artigo, deverá o Executivo nomear urna comissão técnico-cientifica a
ser composta por representantes das seguintes entidades ou instituiçOes:

I - Secretaria do Estado da SaUde:
II - Conselho Regional de Farmácia;
Ill - Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais:
IV - instituiçoes de ensino superior na Area de Farmácia e Bioquimica.
Art. 30 - 0 Estado, através da Secretaria de Estado da SaOde, criará o selo

de qualidade social dos produtos manipulados.
Parágrafo Unico - Para aquisiçäo do referido selo. a farmácia deverá

apresentar requerimento justificado ao Executivo contendo:
- cornprovacâo do cumprimento da legislacão sanitária e profissional em

vigor:
II - garantia de assistência farmacéutica em tempo integral:
III - apresentacão, por escrito, de urn projeto de farmacovigilãncia cue

contemple a area de abrangência de localização da farmácia, corn envio
obrigatório dos dados gerados pelo projeto ao órgão sanitário competente,
local, municipal ou estadual;

IV - nome generico do medicamento.
Art. 4 1 - Compete ao Estado:
I - implantar prograrna de divulgacao dos produtos manipulados de forma a

orientar a comunidade e os medicos a respeito de sua utilizaçâo em parceria
corn as farmácias credenciadas no Programa;

II - promover politicas pOblicas que facilitem o acesso das farmácias
credenciadas aos insumos necessários a rnanipulacäo de medicamentos.

Art. 50 - As despesas decorrentes da aplicacão desta lei correrão a conta de
dotacôes consignadas no orçarnento do Estado ou de outras fontes.

Art. 6° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias
contados da data de publicacao desta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 8° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 16 de juiho de 1999.
Rogerio Correia
- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, de Sa0de e de

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

PROJETO DE LEI No 461/99
Dispoe sobre a inclusão de artigo na Lei n o 12.971. de 27 de julho de 1998.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- lnciva-se o seguinte artigo na Lei no 12.971, de 27 de julho de 1998:
"Art. .... - Serão aplicadas as seguintes penalidades as instituiçöes cue

descumprirem o disposto no art. 2° desta lei:
- adverténcia na primeira autuaçao:

II - multa diana de 3.000 (trés mil) UFIRs por agéncia notificada na segunda
autuaçao.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes. 16 de julho de 1999.
Rogerlo Correia

Lri
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- Publicado. vai o projeto as Comissöes de Justica e de Fiscaiização

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

PROJ ETO DE LEI N O 462/99
Autoriza o Estado de Minas Gerais a permutar corn o MunicIpio de

Conseiheiro Lafaiete im6vel pertencente ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a permutar corn o

Municipio de Consetheiro Lafaiete imóvel pertencente ao Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, assim
discriminado: area total de 5.040m 2 (cinco mil e quarenta metros quadrados),
composto por quatorze lotes de 360m 2 (trezentos e sessenta metros
quadrados) cada urn, sendo etes numerados de quatorze a vinte e sete, na
Quadra 26 da Avenida Professor Manoel Martins, antiga Avenida Parque, no
Bairro Campo Alegre, em Consetheiro Lafaiete, pelo imOvel situado na
Rodovia BR-040, Km 626, margem direita, sentido Brasilia-Rio de Janeiro.
medindo 10.080m2 (dez mil e oitenta metros quadrados).

Art. 2° - A permuta sera pura e simples, correndo as despesas de escritura
e registro por conta do donatário.

Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, entrando esta lei em
vigor na data de sua publicaçao.

Sala das Reuniöes, 9 de juiho de 1999.
José Milton
Justificação: 0 imóvel objeto deste projeto de lei foi doado ao DER-MG, em

15/2/65. pela familia do Sr. José Alvaro Duarte Castanheira, que, em troca,
recebeu do Municipio de Conselheiro Lafaiete imóvel de iguais dimensöes,
em outro local, em forma de permuta, para a efetivaçao da doaçao ao DER-
MG.

Em 2/4/96, o Consetho Rodoviário do Estado aprovou a doação do citado
imóvel ao Municiplo de Conseiheiro Lafalete, para a instalação da Prefeitura
Municipal, por meio da Deliberaçao n° 21/96, encaminhada ao Governador do
Estado. No entanto, a doação não foi concretizada.

Em 30/9/96, a administraçao geral do DER-MG determinou a permuta da
area, na forma da lei, mas esta não foi efetuada.

E para que se concretize a citada permuta que apresentamos este projeto
de lei, contando corn o apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalizaço
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
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Interno.
PROJ ETO DE LEI N o 463/99

Declara de utilidade pOblica a Associaçao Comunitária de Taquaraçu de
Baixo, corn sede no MunicIpio de Santa Luzia.

Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piblica a Associacão Comunitária de
Taquaraçu de Baixo, com sede no Municipio de Santa Luzia.

Art- 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicaçâo.
Art. 3° - Revoga rn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniôes, 7 dejulho de 1999.
Fábio Avelar
Justificaçao: 0 projeto de lei que ora submeto a apreciação desta augusta

Casa tern por objetivo conferir o tituto declaratório de utilidade pOblica a
Associaçäo Comunitária de Taquaraçu de Baixo, em reconhecimento aos
relevantes servicos prestados peta entidade na area de fllantropia e na busca
de meihoria das condiçoes socio-econômicas da comunidade que representa.

Pelas razöes expostas, espero contar corn o apoio de meus ilustres pares
na aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI N O 464/99
Dispöe sobre a propaganda e a pubticidade promovidas por órgão pUblico e

entidade sob controle direto ou indireto do Estado.
A Assembléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A propaganda e a publicidade promovidas por órgâo pOblico e

entidade sob controle direto ou indireto do Estado observarâo as seguintes
diretrizes:

- ênfase no sentimento de cidadania, sotidariedade e patriotismo;
It - valorizaçao e preservacao dos elementos da experiência histórica e

cultural do Estado;
Ill - busca da regionalizaçâo da comunicação;
IV - respeito a cultura dos segmentos da sociedade corn os quais se

pretenda estabelecer comunicaçâo;
V - moralidade e transparéncia nos procedimentos;
VI - eficiéncia e racionalidade na aplicacao dos recursos;
VII - avaliação sistematica dos resultados.
Art. 20 - São vedadas a propaganda e a publicidade que caracterizem

promoção pessoal de autoridade ou de servidor pOblico.
Paragrafo Onico - Nos casos em que a propaganda ou a publicidade tiver
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por objeto a divuigaçao de ato, programa, obra, servico ou campanha de
órgão ou enbdade sob controle direto ou indireto do Estado, Iimitar-se-á a
mensagern a divulgar os aspectos educativo, informativo ou de orientação
social.

Art. 30 - E vedado aos ôrgãos e as entidades a que se refere o art. 1°
veicular, direta ou indiretarnente, propaganda ou publicidade de qualquer
natureza fora do territOrio do Estado.

Parágrafo Cinico - A vedacao de que trata o "caput" deste artigo não se
api ica:

- a entidade da administracao indireta que enfrente concorréncia de
mercado;

II - a cam panha publicitária direcionada a populaçäo de outros Estados.
Art. 4° - Na divulgação de propaganda ou publicidade cuja mensagem

contenha referéncia a região ou rnunicIpio especifico, será dada preferëncia a
veiculos de comunicacão locais.

Art. 5 0 - Serao aplicados em empresas de comunicaçao do interior, no
mInimo, vinte e cinco por cento do total dos recursos do Estado destinados a
propaganda e a pubhcidade.

Art. 6° - Os órgãos e as entidades a que se refere o art. 1 0 desta lei
adotaräo procedirnento licitatório para a contrataçao de agenda ou
agenciador de propaganda, de empresa especializada em servicos
prornocionais ou de empresa prestadora de serviços sirnilares.

§ 1° - Para a realizaçao da licitação, será constituida cornissão integrada
por:

I - dois representantes do órgão ou da entidade licitante;
II - dois representantes do Poder ao qual pertenca o órgão ou se vincuie a

entidade licitante:
ill - urn representante da Associaçao Mineira de Propaganda;
IV - urn representante do Sindicato das Agéncias de Propaganda do Estado

de Minas Gerais;
V- urn representante do Conselho Estadual de Comunicacâo.
§ 2° - No prazo de trinta dias a contar da data da solicitacäo oficial, as

entidades referidas nos incisos III. IV e V do paragrafo anterior indicarão seus
representantes.

§ 3° - A funçao de rnembro da corn issão a que se refere o § 2° deste artigo
será exercida sern onus para o Estado, sendo considerada de relevante
interesse piiblico.

§ 4° - A participaçâo no processo Iicitatório fica restrita a empresas corn
estabeiecimento no Estado.
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§ 51 - Os servicos eventualrnente contratados serão executados pela
ernpresa vencedora da Iicitação.

Art. 70 - 0 repasse, a qualquer titulo, de verba piblica para empresa de
comunicação dependerá de prévia comprovaçäo de seu regular
funcionamento.

Parágrafo ünico - Para os efeitos desta lei, a regularidade do funcionarnento
da empresa de comunicacão consiste no atendimento aos termos da
legislacão aplicável.

Art. 8 1' - Os orgãos que integram os Poderes do Estado e as entidades sob
controle direto ou indireto do Estado publicarão, trirnestralrnente, no órgão
oficial, o montante das despesas corn publicidade pagas ou contratadas no
periodo anterior, especificando a agência ou veiculo de comunicaçâo
prestador do serviço.

Art. 9 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 23 de junho de 1999.
Paulo Piau - Alberto Pinto Coelho.
Justificacão: Oriundo da Comissão Especial para Proceder a Estudos Que

Venham a Char Meihores Condiçöes de Comunicaçäo no Estado de Minas
Gerais, instaurada pela Assembléia Legislativa em 21/9/95, atendendo a
requerimento do Deputado Paulo Piau, a qual teve o Deputado Alberto Pinto
Coelho como relator, o Projeto de Lei n° 697/96 foi fruto de ampia discussão
corn representantes dos diversos segmentos ligados a comunicacâo no
Estado, tais como a Fundacão TV Minas - Cultural e Educativa, o
Departamento Estadual de Telecornunicacôes - DETEL-MG -, a Radio
lnconfidência, a Delegacia do DENTEL, do Ministério das ComunicacOes, em
Minas Gerais, a TELEMIG, a EMBRATEL, a Ernpresa Brasileira de Correios e
Telegrafos - ECT -, a Associacão Mineira de TVs Comunitárias - AMITEC -, a
Associação de Jornais do Interior - ADJORI -, o Sindicato dos Proprietários de
Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais, a Câmara da
Indastria da Cornunicacão da FIEMG, o Sindicato dos Jornalistas e outros
órgãos e velculos de cornunicacão, alérn de consultores técnicos da area.

Como fundamento para a reapresentacão da proposta supra-referida,
reproduzimos a seguir as razöes pelas quals a Cornissão Especial elaborou e
incluiu em seu relatório final uma proposicão corn o intuito de concorrer para
que o setor de cornunicacão do Estado possa se fortalecer e,
consequenternente, contribuir para o desenvoivimento de Minas.

"Em seu conjunto, a economia mineira é a 2a do Pals. Entretanto, no setor
especIfico de comunicacão, so alcançamos o 8° lugar. As diversas regiOes do
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Estado estão isoladas. não se comunicam entre si e vão. gradativamente,
deixando esvair-se o sentimento de mineiridade, substituindo-o por major
identidade e intercãmbio corn algum dos Estados limitrofes (São Paulo e Rio
de Janeiro, principalmente). Esse processo é gravissirno: enfraquece o
Estado sob todos os aspectos e chega mesmo a colocar em risco sua
integridade territorial. Urge, pois, que se tome consciència da irnportància do
fortalecimento da indOstria mineira de comunicaçao.

Não compartilhamos de uma visão paternahsta do papel do poder pOblico,
de forma que não nos parece sensato atribujr ao Estado a funcão de 'ajudar'
o setor de comunicação mediante a destinaçao indiscriminada de recursos
piblicos as empresas da area. Tal prática. sobre inexeqUivel, haja vista as
dificuldades financeiras por que o Estado passa, certamente não resultaria
em beneficios proporcionais aos jnvestimentos realizados, pois não
distin g uiria a eficiëncia e a seriedade do trabalho de cada empresa. A
indOstria de comunicação mineira necessita urgentemente da elaboracão e da
implementação de urn programa estratégico de desenvolvimento. Entretanto,
esse e urn objetivo amplo demais pare ser alcançado apenas pela atuacão
providencial do Estado, pressupondo, na verdade. decidida conjugação de
esforços de todos Os envolvidos - do setor privado e do pUblico.

Todavia, como providência imediata, afigura-se-nos sobremodo oportuna e
relevante a fixagão de critérios de transparência e racionalidade pelos quais o
Governo Estadual haverá de pautar a destinacão dos recursos que aplica em
publicidade. E fato que o Estado conStitui, hoje. urn dos maiores. se não o
major cliente do setor de comunicação. Assim, cônscio da própria
importãncia, o poder pOblico deve conciliar sua necessidade de serviços
publicitários corn o jnteresse pCibUco no desenvolvimento integrado da
indüstrie de comunicacão. Ademais, ha uma questão de eficiëncia que tern de
ser considerada: o poder püblico do Estado, corn sede na Capital, não tern
conseguido fazer chegar sua mensagem a todas as partes do território
mineiro, de forme que, atualmente, em muitos municipios de Mines, é bern
mais fácil saber o que se passa nos centros politicos de São Paulo, Rio de
Janeiro, Brasilia ou Espirito Santo que informar-se sobre os processos
decisórios em andamento em Belo Horizonte. Finalmente. observa-se que a
pouce transparéncia no relecionamento do Estado corn os órgãos de
comunicação, aliada a alocação de volurnosos recursos püblicos nesse setor,
enseja indesejável vinculação entre aquele e estes, corn a prática de padrOes
discutiveis no exercicio do dever de informar."

Corn essas preocupaçöes, enceminhamos a apreciação dos nobres pares
este projeto, na expectativa de que, depois de enriquecido pelo debate
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püblico, marque importante mornento de modificação da realidade do setor de
cornunicação em Minas.

- Publicado. vai o projeto as Comissöes de Justice, de Adrninistração
Pãblice e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 465/99
Declare de utihdade pUblica o Centro de Estudos EspIritas Case de Luz,

corn sede no Municipio de Itajubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Mines Gerais decreta:
Art. 1 1' - Fica declarado de utilidade pOblica o Centro de Estudos Espiritas

Casa de Luz, corn sede no Municipio de Itajubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala des Reuniöes, 6 de juiho de 1999.
Ambrósio Pinto
Justificacão: 0 Centro de Estudos Espiritas Case de Luz é entidade

filantrópica, sem fins lucrativos, já agraciada corn o titulo de utilidade pOblica
municipal pela Lei Municipal n° 2.200, aprovada pela Camera Municipal de
Itajuba em 19/10/97.

A entidede tern como finalidade dedicar-se ao estudo e a prátice do
Espiritismo, no seu triplice aspecto cientIfico, filosófico e religioso, difundir a
doutrina espirita, codificada por Allan Kardec, além de trabalhar pela
efetiveção de fraternidade hurnana.

Por tudo isso. e preenchidos os requisitos legais pare a concessão do tItufo
de utilidade piblica, conto corn o apoio dos nobres colegas para a aprovaçào
desta proposição.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justice, para exarne preliminar.
e do Trabalho, pare deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 466/99
Acrescenta dispositivo a Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997. que

dispöe sobre o Prograrna de Fomento eo Desenvolvirnento des
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Mines
Gerais - Micro Geraes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Mines Gerais decrete:
Art. 1° - 0 art. 20 da Lei n° 12.708. de 29 de dezembro de 1997, passe a

vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 20 - Poderão enquedrar-se, no regime previsto nesta lei, as

Cooperatives de produtores artesanais e as essociecöes de produtores



artesanais e de comerciantes ambulantes que reahzem operação em nome
dos cooperados e associados, assirn definidas as pessoas fisicas. sem
estabelecimento fixo. que, individualmente. apresentern receita bruta anua]
igual ou inferior a RS60.000.00 (sessenta rnH reals).".

Sala das Reuniöes, de juiho de 1999.
Elbe Brandão
Justificaçao: A formaçao de cooperativas em pequenas localidades tern-se

mostrado inviavel, em razão do alto custo administrativo contábil para atender
a complexidade da legislaqäo federal due trata das sociedades cooperativas.
A sensibilidade do legislador precisa estar sempre em sintonia corn a
realidade dos cidadãos. Afina[. nern todos tern ou tiveram acesso ao
conhecimento básico para enfrentar corn desenvoltura alguns desafios. No
caso em apreço, sem nenhuma conotaçao desfavorável, verifica-se que a
rnaioria dos ar-tesaos optam por se unir em associaçöes pela facilidade de sua
constituiçao e dos outros atos mais simplificados, sem comprometimento dos
aspectos legal, moral e ético da entidade. Assim, aguardo dos nobres pares
desta Casa o apoiamento ao projeto.

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

PROJ ETO DE LEI N o 467/99
One o Programa Especial de Incentivo a Arrecadação - PEIA - e dá outras

providéncias.
A Assembléia Lecislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica crrado o Programa Especial de Incentivo a Arrecadaçao - PEIA

-, due tern por objetrvo aumentar a arrecadação de tributos estaduels e
promover o combate a evasão fiscal, sem prejuizo des acoes de fiscalizeçao
a cargo do poder pbIico estadual.

Art. 2° - A Loteria do Estado de Minas Gerais prornoverá semestralmente.
nos meses de maio e novembro, extreção especial para premiaçao de
consumidores participantes do PEIA, nos termos desta lei.

§ 1 0 - Os bilhetes pare as extraçöes de due trata este ertigo serão obtidos
por rneio da permuta por notas ou cupons fiscais, correspondendo ao valor de
RS200,00 (duzentos reais) urn blihete de cada uma das series de que trata 0
art. 5° desta lei.

§ 2° - As notas ou os cupons fiscais de valor inferior a RS200.00 (duzentos
reals) poderâo ser somados pare due se atinja o valor previsto no parágrafo
anterior.

§ 3° - E vedado o aproveitamento de saldos, quando o valor das notas

apresentedas for superior ao valor definido no § 1° deste artigo ou a seu
rnültipio.

§ 40 - Não serão considerados pare a permuta de que trata o § 1 0 as notes
ou os cupons fiscais reletivos a aquisiçao de bern de consumo durável corn
valor superior a RS10.000,00 (dez mil reais).

Art. 3° - 0 consumidor participará do PEIA mediante a doacâo de notas ou
cupons fiscais a entidade sem fins lucrativos reconhecida de utilidade pLiblica
por lei estadual, denominade agente de integracão, pare os fins desta lei.

Art. 4° - Cabe ao egente de integração:
- recolher as notes ou os cupons fiscais doados pelos consumidores,

rnediante recibo:
II - trocar as notas e os cupons fiscais pelos bilhetes da extracao especial

de que treta o art. 2° desta lei, nas casas lotéricas credenciadas pelo órgão
cornpetente, nos termos do regulamento;

Ill - entregar ao consumidor os bilhetes da série a este destinada,
permutados pelas notas fiscais, mediante recibo.

Paragrafo Linico - 0 descumpnirnento do disposto no inciso Ill deste artigo
implica o imediato descredenciamento do agente de integração para a
participação na extração especial de que trata o art. 2° desta lei, sem prejuizo
das sancoes peneis e civis cabiveis.

Art. 5° - Os bilhetes da extração especial de que trata o art. 2 1) desta lei
serão emitidos em duas series diferenciadas, destinadas a prerniaçao,
respectivamente. do consumidor e do agente de integracao.

§ 1° - Será destineda a premiação do consumidor quantia correspondente a
cinco por cento do acréscimo de arrecadação do ICMS obtida no semestre
imediatamente anterior, garantido o prërnio de RS100.000.00 (cern mil reals)
por extreçao.

§ 2° - Sera destineda a prerniação do agente de integreção quantia
correspondente a dez por cento do ecréscimo de arrecadaçao do ICMS,
obtida no sernestre irnediatarnente anterior, garantido o prëmio de
RS200.000,00 ( duzentos mil reais) por extraçao.

Art. 6° - 0 Estado promoverá a divulaaçao do disposto nesta lei por rneio de
mensagens impressas nas contas relativas a serviços pLiblicos prestados por
empreses concessionarias.

Penagrafo ünico - Compete ao Poder Executivo, por rneio dos brgäos
competentes:

- supervisioner as acOes e avaliar semestrairnente os resultados do
prograrne de que trate esta lei;

11 - sugenir alteraçôes pare a implementecäo do PEIA;

r-A-



24
rA

Ii - propor a extinçao do programa caso nâo sejarn atingidos os objetivos
definidos no art. 1° destalei:

IV - credenciar e fiscalizar a atuação das casas lotéricas participantes do
PEIA.

Art. 70 - o Poder Executivo regularnentara a disposto nesta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicaçao.

Parágrafo Cinico - 0 regulamento conterá a discrirninaçao dos prêrnios, que
poderão ser em espécie ou em bens de consumo, garantida a premiação
minima de dez bilhetes por série por extraçao.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 9° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes. 23 de julho de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificação: A proposta due ora apresentarnos tern par finandade aumentar

a arrecadaçao fiscal par intermédio da participaçao ativa do consumidor.
E de todos sabido que muitos contribuintes deixarn de ernitir notas fiscais

visando unicamente a sonegagão de impostos. Tal atitude é facilitada, na
rnaioria das vezes. pela falta de informação ou de interesse par parte do
consumidor, que deixa de exigir a camprovante de recoihimento.

Nossa proposta se reveste da intençao de fazer corn que a Estado posse
arrecadar as tributos due lhe sâo devidos e de impedir que contribuintes
nescrupulosos continuern a sonegar impostos, panda em risco o born

funcionamento da rnáquina püblica, podendo. dessa forma, levar a Estado ao
caos.

Vale ressaltar que, sern a participaçao e a envolvirnento do consurnidor
como agente fiscalizador que exige a note fiscal no ato da compra, a
existéncia de sonegadores podera perdurar, urna vez que a Estado não
dispoe de carnpanhas eficientes de combate a evasão fiscal, nem ha
conscientizaçao da populaçao quanta a importância da exigência da nota
fiscal.

Diante do exposto, acreditamos que, devido ao apelo social promovido pela
envoivirnento de entidades assistenciais no programa, se aprovada. esta lei
Ira. sern düvida. sensibilizar as vários cidadãos de bern que carregarn consigo
a desejo de colaborar corn a rnelhoria da qualidade de vida das pessoas
carentes, que dependern da ajuda de instituiçoes filantrópicas.

Ressalte-se, também, que as interesses individuais de cada consumidor
ficarn resguardados, uma vez que ele concarrerá em iguais condicaes aos
prérnios de cede extração especial.

Isso posto, acreditamos due, se aprovado este projeta de lei, terá sido dada

urn grande passo pare due se irnpeca a sonegacão fiscal.
Considerando, ainda, a relevâncie social de nossa proposta é que

esperarnos poder contar corn o apoio de nossos ilustres pares a sua
aprovação.

- Publicado, vai a projeta as Cornissães de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regirnento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 468/99
Dispöe sabre a farnecirnento de listas pelas concessionárias de servicos

telefônicos do Estada.
A Assernbléia Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficarn as concessionãrias de serviças telefOnicos obrigadas a

fornecer anualrnente aos usuários listas de assinantes. de enderecos e de
anOncios classificados.

§ 1 0 - Na lista de assinantes. constaràa:
I - name e sobrename classificados par ordern alfabétical
II - endereça corn pleto e a nUmera do telefone;
III - Cod igo de Endereçarnento Postal (CEP).
§ 2° - Na lista de endereços, constarão:
I - logradouras classificados por ordern alfabética e a nürnero do imóvel;
II - name e sabrenorne do assinante e a nUrnero do telefane.
§ 3° - A lista de anCincios clessificados figurará em páginas de car diferente

da utilizada nas demais, podendo constar no mesrno volume de uma des
outras listas.

Art. 2 1 - Quando se tratar de rnunicipio corn populacão inferior a qunhentos
mil habitantes. as concessionárias poderão fornecer uma lsta de cada tipo
definido no art. 1° que atenda a cidade-pólo e aos muncipios circunvizinhos.

Art. 3 0 - Fica vedade a cobrança pelos serviços de auxilia a Ista relativos a
inforrnaçOes que não constern nas listas ou estejarn desatualizadas.

Art. 4 1 - 0 descumprirnenta ao disposta nos arts. 1° e 3° implica multa de
1.000 UFIRs (mil unidades fiscais de referéncia) ao die, nos termos do
regulamenta.

Art. 5° - Esta lei sera regulamentada no prazo de sessenta dias contados de
sue publicacao.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sue publicecão.
Art. 70 - Revogam-se as disposicOes em contraro.
Sale das Reuniöes, 22 de julho de 1999.
Ronald a Canabreva
Justificação: 0 presente projeto de lei tern par objetivo garantir o
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fornecimento de listas telefônicas de endereços, assinantes e classificados a
todos Os usuários dos serviços no Estado.

Corn a privatização dos servicos de telefonia, as atuais concessionárias
deixaram de fornecer aos municIpios corn populaçäo inferior a 500 mu
habitantes os tipos diferenciados de catalogos de assinantes.

Vale ressaltar que, corn a nova sistemática, poucas cidades contarão corn a
lista de endereços, uma vez que o Estado náo dispöe de rnuitas cidades corn
populaçao superior ao nUmero estipulado. Sendo assim, grandes cidades, e
de relevãncia, deixarão de ser atendidas.

o sistema adotado é falho, injusto, por ser discriminatório. e, acima de tudo,
oneroso para os usuários. Podendo ainda ser considerado de má-fé, urna vez
que as concessionárias cobram pelas inforrnaçoes prestadas no serviço de
auxilio a lista a onerosa quantia de R$1,01 por inforrnação prestada. A
cobrança e efetuada pelas concessionárias sob a alegação de que os
nümeros constam na lista, porém, se a lista é deficiente, não resta ao
consumidor outra opção senão recorrer ao serviço. Sern contar o impulso
extra da ligaçao que bern poderia ser evitada. Diante disso, não podemos
deixar de considerar a hipótese das concessionárias estarem agindo de ma-
fé, não fornecendo as listas completas, para que cada vez mais pessoas
busquem o servico de auxIlio a lista, gerando, assirn, maior faturamento para
as empresas tanto pelo servico de informação prestado, quanto pelo
conseqUente aumento no gasto corn impulsos.

E injusto também discriminar os consumidores que residem em cudades
pequenas, negando-Ihes acesso as informaçöes completas. Para tanto,
consideramos desnecessána uma lista exciusiva para cada cidade e
apresentamos a proposta de que seja fornecida uma lista para atender a
cidade-pólo e aos municipios circunvizinhos ate que seja atingido 0 nümero
de habitantes exigido, o que, cremos, é perfeitamente exequive!.

Ressalte-se ainda que a lista de endereços e classificados é tao
ndispensável quanto a de assinantes. Se não, vejamos: quando urn usuário
recorre a lista para localizar o nOmero do telefone de uma determinada
pessoa, a pessoa procurada pode nào ter seu norne na lista, estando seu
telefone registrado na lista em nome de urn outro membro de sua farnilia, que
não seja do conhecimento da pessoa que tenta localizar o nUmero do
telefone; deve-se considerar ainda, a incidéncia de hornônirnos e nomes
abreviados. dessa forma ela terá gasto irnpulsos desnecessários, gerando
aurnento no faturamento das concessionárias.

Não podemos deixar de considerar, tarnbérn, que os comerciantes ficarn
prejudicados corn o novo sisterna, pois nern sempre seu estabelecimento
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cornercial é conhecido pea razão social, fazendo seus clientes a Iocaizaçao
de seu estabelecimento pelo endereço. Sendo assim, se a pessoa que
procura determinado telefone na lista pudesse contar corn o referencial do
endereco, teria a sua pesquisa agilizada, poupando tempo e dinheiro.

Pelos motivos expostos, acreditamos que é justa a nossa proposição,
rnotivo pelo qual esperamos contar corn o apoio de nossos ilustres pares a
sua aprovação.

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

PARECER SOBRE A MENSAGEM N O 46/99
Mesa da Assembléia

Relatório
o Governador do Estado de Minas Gerais, Sr. Itarnar Augusto Cautiero

Franco, encarninha a esta Assernbléia Legislativa a Mensagern n° 46/99, em
que solicita licenca para ausentar-se do Estado por periodo superior a 15
dias, a partir de 14 de seternbro do corrente ano, a firn de ernpreender viagern
aos Estados Unidos da America do Node.

A rnensagem acima referida foi publicada ern 31/7/99, vindo a Mesa da
Assembléia para receber parecer, para os fins do art. 79. inciso VII, alinea "h",
do Regimento Interno.

Fundarnentacão
A concessão de Iicença ao Governador do Estado para ausentar-se do Pals

e prevista no art. 62, inciso XII, da Constituiçao do Estado, como matéria de
competéncia privativa da Assembléia, sendo formalizada por rneio de projeto
de resolução de iniciativa privatuva da Mesa da Assembléua, nos termos do
art. 79, inciso VII, allnea "h', do Regirnento Interno.

Atendidas as normas Iegais pertinentes a matéria, julgarnos oportuno 0
atendimento a solicitaçao do Chefe do Executivo.

Concusão
Diante do exposto, e corn fundamento nos arts. 79, inciso VII, allnea "h", e

194, do Regimento Interno, opinarnos pea concessão da Iicenca pleiteada, na
forma do seguinte projeto de resoluçâo.

PROJ ETO DE REsoLuçAo NO 469/99
Concede Iicença ao Governador Itamar Augusto Cautiero Franco para se

ausentar do Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - Fica concedida ao Governador Itamar Augusto Cautiero Franco

Iicença para se ausentar do Estado, por periodo superior a quinze dias, a

FBI
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partir de 14 de setembro do corrente ano, a fim de empreender viagem aos
Estados Unidos da America do Norte.

Art. 2° - Esta resoluçao entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 3 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo. relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
- Pubhcado, vai o projeto a Mesa da Assembléia para parecer, nos termos

do art. 79. inciso VIII, 'a". do Regimento Interno.
REQUE RIM ENTOS

N° 470/99. do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Corregedor-Geral de Policia Civil cópia da deniincia formulada por Maria da
Conceiçâo Barbosa de Assis sobre o desaparecimento de seu filho Georgio
Francisco de Assis e pedido objetivando sejam tomadas as providéncias
cabfveis.

N o 471/99. do Deputado Joo Leite, solicitando seja encaminhada a Policia
Federal cópia da denéncia formulada pela Sra. Ivone Pereira Valeriano sobre
ameaças de policiais federais contra seu filho Rodrigo Valeriano e pedido
para que se tomem as providéncias cabiveis.

N° 472/99. do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Secretário da Saüde cópia da denüncia formulada pelo Sr. Renato Kaveski
sobre tratamento medico recebido no Instituto Raul Soares e pedido para que
se tomem as providéncias cabiveis.

N° 473/99, do Deputado Joào Leite. solicitando seja encaminhada ac,
Secretário Adjunto de Direitos Humanos cópia da denüncia formulada pelo Sr.
Paulo Oscar Aquino contra policial militar da ROTAM e pedido para que se
tomem as providéncias cabiveis.

N° 474/99. do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Secretário Adjunto de Direitos Humanos cópia da denUncia formulada pelo Sr.
Jairo Correa Machado sobre sua prisão ilegal e pedido para que se tomem as
providéncias cabiveis.

N° 475/99. do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada an
Secretário da Segurança PCiblica cópia da denéncia formulada pelo Sr.
Danney Elias Filgueiras contra policiais civis do 2° Distrito de Contagem.

N° 476/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Secretário da Segurança Péblica cópia da denüncia formulada pelo Sr. Jairo
Correa Machado sobre sua prisao ilegal e pedido para que se tomem as
providéncias cabiveis.

N° 477/99, do Deputado Joäo Leite, solicitando seja encaminhada ao
Secretário da Segurança Püblica cópia da denüncia formulada pelo Sr. Victor
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Eliézer de Almeida contra o Subtenente Gilberto Aparecido de Oliveira e
pedido para que se tomem as providéncias cabiveis.

N o 478/99, do Deputado Joäo Leite, solicitando seja encaminhada ao
Secretário da Seguranca Péblica cópia de denüncia formulada pelo Sr.
Eduardo Afonso de Souza e pedido para que se tomem as providéncias
cabIveis.

N° 479/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Coma ndante-Geral da PMMG cópia da denUncia feita pelo Sr. Paulo Oscar
Aquino contra policial membro da ROTAM e pedido para que se tomem as
providéncias cabiveis.

N° 480/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ac,
Coma ndante-Geral da PMMG cópia da denüncia feita pelo Sr. José Osvaldo
Gabrich contra policiais militares que o teriam agredido no dia 11/5/99 e
pedido para que se tomem as providéncias cabiveis.

N° 481/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Comandante-Geral da PMMG cópia da denUncia feita pelo Sr. Robson
Rodrigues Esteves contra o Cabo Monteiro e pedido para que se tomem as
providéncias cabiveis.

N° 482/99, do Deputado Joäo Leite, solicitando seja encaminhada ao
Coma nd ante-Gera l da PMMG cópia da denUncia feita pelo Sr. Wender
Rodrigo Caldeira Gomes contra o Sarg. Aguiar e pedido para que se tomem
as providências cabIveis.

N° 483/99, do Deputado Joäo Leite, solicitando seja encaminhada aO

Coma ndante-Geral da PMMG copia da denéncia feita por Cleber Murray
contra o Ten. Márcio Flavio de Moura e pedido para que se tomem as
providéncias cabiveis.

N° 484/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ac,
Coma ndante-Geral da PMMG cópia da denancia feita por Afonso Cláudio de
Souza contra o Cabo Glaysson e pedido para que se tomem as providências
cabiveis.

N° 485/99, do Deputado Joäo Leite, em que pede seja enviado ofIcio ao
Comandante-Geral da PMMG contendo cópia da denUncia formulada pelo Sr.
Renato César de Sena, em que alega ter sido o Sr. Ernani MaurIcio Guerra
Mendes agredido pelo Sr. Fernando Oliveira de Almeida. Cadete da Pollcia
Militar, e pedido para que se tomem as providéncias cabiveis.

N° 486/99, do Deputado Joäo Leite, em que pede seja enviado oficio ac,
Coma ndante-Geral da PMMG contendo cópia da denéncia formulada pela
Sra. Maria Iramala Oliveira Cunha contra policial militar da 65 a Companhia
Militar de Ouro Branco e pedido para que se tomem as providéncias cabiveis.
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NO 487/99, do Deputado João Leite. em que pede seja enviado oficio an
Ouvidor-Geral de FolIcia do Estado contendo cópia da denüncia formulada
pelo Sr. Renato César de Sena contra o Sr. Fernando Oliveira de Almeida.
Cadete da Policia Militar, e pedido para que se tomem as providéncias
cabiveis.

NO 488/99, do Deputado Joo Leite, em que pede seja enviado ofIcio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado contendo cópia de denOncia formulada
pelo Sr. Afonso Cláudio de Souza contra o Cabo Glaysson e pedido para que
se tomem as providéncias cabiveis.

NO 489/99, do Deputado Joâo Leite, em que pede seja enviado oficio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado contendo cópia de denüncia formulada
pelo Sr. Cleber Murray contra o Ten. Márcio Flávio de Moura e pedido para
que se tomem as providéncias cabiveis.

N O 490/99, do Deputado João Leite, em que pede seja envado oficio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado contendo cópia da denüncja formulada
pelo Sr. Wender Rodrigo Caldeira Gomes contra o Sarg. Aguiar e pedido para
clue se tomem as provid(§ncias cabIveis.

NO 491/99, do Deputado João Leite, em que pede seja enviado oficio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado contendo cópia da denOncia formulada
pelo Sr. Robson Rodrigues Esteves contra o Cabo Monteiro e pedido para
clue se tomem as providéncias cab Iveis.

NO 492/99, do Deputado João Leite, pleiteando seja enviado oficio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado, encaminhando cópia de denUncia do Sr.
José Osvaldo Gabrich e solicitando as providénCias cabiveis.

N O 493/99, do Deputado João Leite, pleiteando seja enviado oficio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado, encaminhando cópia de denüncia do Sr.
Paulo Oscar Aquino e solicitando as providéncias cabiveis.

N O 494/99, do Deputado João Leite, pleiteando seja enviado oficio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado, encaminhando cópia de denüncia do Sr.
Danney Elias Filgueiras e solicitando as providéncias cabiveis.

N° 495/99, do Deputado João Leite, plerteando seja enviado oficio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado, encaminhando cOpia de denOncia do Sr.
Eduardo Lenoir Leite e solicitando as providéncias cabiveis.

N° 496/99, do Deputado João Leite. pleiteando seja enviado oficio ao
Ouvidor-Geral de PoUcia do Estado, encaminhando cópia de denOncia do Sr.
José Geraldo de Assis Castro, Presidente do Movimento de Direitos Humanos
do MunicIpio de Belo Oriente, e solicitando as providéncias cabiveis.

N O 497/99, do Deputado João Leite, pleiteando seja enviado ofIcio ao
Ouvidor-Geral de PolIcia do Estado, encaminhando cópia de denUncia da Sra.
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Maria da Conceição Barbosa de Assis e solicitando as providéncias cabiveis.

N O 498/99, do Deputado João Leite, pleiteando seja enviado oficio ao
Ouvidor-Geral de Policia do Estado, encaminhando cópia de deniincia do Sr.
Francisco Menezes Linhares e solicitando as providéncias cabiveis. (-
Distribuidos a Cornissão de Direitos Humanos.)

Do Deputado Ronaldo Canabrava, encaminhando, para apreciacão da
Mesa, petiçao a ser encaminhada ao STF, propondo acão de
inconstitucionalidade, corn pedido de lirninar, incidente sobre dispositivos
legais que perm item ao Ministério da Previdéncia e Assisténcia Social receber
contribuicOes dos servidores municipais. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimento das Deputadas Maria
Tereza Lara e Maria José Haueisen e requerimentos dos Deputados Bené
Guedes e outros, Dalmo Ribeiro Silva, Rogério Correia (2), Marco Regis e
Luiz Menezes, Anderson Adauto, Amilcar Martins e outros e Anderson Adauto
e outros.

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacôes dos Deputados

Alencar da Silveira JOnior e Fábio Avelar.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado AntOnio Andrade.
O Deputado AntOnio Andrade* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

falar a respeito da poiltica econOmica do Governo Federal.
O grande acontecimento a que assistimos no mês de juiho Oltimo foi o

anOncio do novo ministério, feito por S. Exa. o Presidente da RepCiblica.
Aguardada corn justa ansiedade - afinal, a esperanca é a Ciltima que morre, e
o povo brasileiro sempre espera que as coisas meihorem -, a composicão do
gabinete decepcionou. Nada acrescentou de positivo, apenas incluiu alguns
novos nomes, todos eles alinhados corn a nefasta orientação polltica e
econOrnica do Governo Federal.

O comportamento do Presidente Fernando Henrique Cardoso durante o
processo de formação do ministério foi tIpico: na escoiha dos Ministros,
primou S. Exa. pela indecisão - todos sabemos que a capacidade de decidir
nan é seu forte - e, por fim, ao fazer a comunicacão oficial, deu aula de
prolixidade e insegurança.

Ao declarar que não perrnitiria futricas e disputas pelo poder no novo
Ministérlo, nan correspondeu a postura madura e sábria que dele
esperávamos. Porque "futrica", convenhamos, não é termo compativel corn a
dignidade do supremo magistrado da Nacão, a qual, por outro lado,
reconhece que em seu Governo os Ministros Scam futricando, e não
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A sociedade brasileira nao se SUrpreendeu corn a falta de autorjdade do
Presidente Afinal, se seus auxiliares estjvessern empenhados na soluao dos
problemas nacionais e não ern atiçar a fogueira de vaidades, seh 

c
a outro 0panorama socioeconOmico No entanto para infelicidade nossa. nunca 0quadro esteve tao preocupante

Apregoa o Presidente que a infla0c, estã controjada Esse tern sido 0grande trunfo que, inclusive garantju-ie a reeleiçao. Entretanto, a populacào
sabe que a realidade é divers do pobre a classe media, todos estamos
sofrendo no bolso corn o continuo aurnento de preços

Nesse particular, o Governo é o prirneiro a dar o mau exemplo, perrnitjndo
que as tarifas püblicas e o preço dos combustiveis subarn em percentuais
muito acima do Indice médio da inflaçao. Em contrapartida os salários
permanecem Congejados o poder de compra diminui a recessao nos mostra
sua face mais sombna corn o crescente desemprego

Ternos em mãos alguns dados fornecidos pelo Departamento Intersindica!de Estatistica e Estudos Socioecon6mic05 - D1EESE -, sobre a variaçäo dofndice do Custo de Vida - CV - e, especificamente sobre a elevaçao das
tarifas püblicas, nos Ultimos cinco anos. Sâo informaçoes insuspeitas - todosconhecemos o profissionalismo e a isencao corn que trabalha o DIEESE - e
que confirmarn nossa afirmativa• o controle da inf]acOo é urna das muitas
balelas corn que nos tern brindado o Presidente e sua cole de tecnocratas e
"pseudogenjos" da econornpa

Vejarnos aiguns desses dados estatisticos relativos ao periodo de juiho de1994 a junho de 1999, Os quais comprovam a necessjdade urgente de serever o rnodelo econôm,co que nos penaliza o b y acurnulado no periodochega a 116,75% 1 no item "eletrjcidade" o aumento acumulado vai a
101,82% dentro do periodo e nos üftimos 12 meses, a CEMIG, Para fazerface aos custos em elevaçao , foi forcada a aumentar suas tarifas em 26,21%:no item "água - esgoto", o aumento acumulado foi de 125,03%: al se inciui 0
reajuste de 6,9% que, entre nOs, a COPASA foi forcada a fazer, em junho de
1998 o item "telefone" nos resea aigumas constatacOes sintomOticas 0
aumento acumulado no periodo de cinco anos, foi de 532,31%; a TELEMIG,
em maio de 1997, havia au mentado suas tarifas em 18,18%, nOo asr
eajustando em 1998; já em junho ü!timo, corn a privatizacao e a entrada emcena da famigerada TELEMAR, as tarifas sofreram aumento de 7.99%.No item "med icamentos" setor que e, por sinai, dominado por empresasmultinacionais 0 aumento acumulado chega a 145,64%; o item "combustiveb",finairnente , mostra-nos que 0 aumento médio acumubado chega a 80,35%;

corn a desVa!Orizacao do real, Os preçoS deram urn satto: entre dezembro do
ano passado e junho deste ano, a gasolina subiu 63,34% e o gas b iquefeito de

petróleo foi reajustado em 81,33% apenaS em junho Obtirno, o preco dos
combuStIveis subiu 18%! 0 gas biquefeito, que é usado pelos pobres que
ganham urn, dois ou trés salOrios minimoS, teve urn aumento, em apenas seis
meses. de 81,33%. E o combustive1 so não teve urn aumento rnaior nesses

OltimoS dias, porque Os caminhoneiros, ja insatisfeitOs, não supolando mais a

carga, manifestaramse
EnquafltO os precos disparam, Os saiários encoihem. NOo nos deixa mentir

a variacão verificada no sa!ario mInimO, desde a implantacOo do Piano Real
Assim é que, em juiho de 1994, o sa!ário minirno era de R$64,79 e, em rnaio
deste ano, foi reajustado Para R$136,00. Quer isso dizer que 0 reajuste

acumulado foi de pouco rnais de 102% em cinco anos. Do ponto de vista
estritamente técnico, houve uma perda salarial de 14%, ja que o custo de vida
subiu 116%. Na prática, como os precos nOo sobem uniforrnemeflte e Os

aumentos maiores afetam os artigos essenCiaiS, a perda foi infinitamente

superior.o valor do salario minimo, alias, leva-nos a fazer algumaS consideracoes.
Trata-se de urna vergonha nacional, ainda mais ao observarrnos que seu
reajuste, entre 1998 e 1999, foi de apenas 4% . A vergonha é tanto maior
quando notarnos que o salarlo corresponde a miseros USS75,00, sendo urn
dos mais baixos de todo o mundo. Alias, em termoS de moeda, o salário era
de, aproximadarnente, US$11000 em janeiro, tendo havido urna reducãO de

USS35,00 desde então.
Para os que ganharn acima do salário minirno, a situacOo não é melhori os

vencirnentos estão congetadOS, mas a carga tributOria e a pressão
inflacionaria aumentam sernpre. bsso Para os privilegiados que ainda tOrn
emprego, porque a taxa de desocupacãO, em aigumas regiOes metropolitanas
brasileiras, chega a 20% da forca de trabaiho.

Enquanto isso, perguntarnoS 0 que fazem o Presidente Fernando Henrique
Cardoso e seus auxitiareS, alérn de reconhecer a existOncia de "tricaS e
futricas". Insistern na dilapidacã o do patrimôniO nacional, corn as
privatizacOeS sern critério e sem lisura: a Ultima ameaca que paira sobre nOs,
nesse setor, é a pretendida privatizacão de Furnas e dos recursoS hidricos.
Continuam a endividar o Pals, corn novos empréstimos contraidos via FM!,
que são direcionadoS Para o pagarnento de juros elevados ao capita!
especulativo internacioflal . De dentro de suas red omaS em Brasilia, assistern,
impassiVeiS, ao aumento do desempregO e da debinqueflCia, bern como a
faléncia dos sistemas pibbicoS de saOde e de educacãO. Para cuimiflar.
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permitem que a própria soberania do Brasil seja posta em jogo, corn a
continua e crescente interferéncia das poténcias estrangeiras em nossos
assuntos internos.

Nunca e demais repetir que os rnodelos politico e econômico brashleiros
devem ser urgentemente revistos. Politicamente, nào mais se admite que urn
poder central tirãnico ponha e disponha Segundo a vontade unilateral do
Presidente, corn o enfraquecimento de Estados e municIpios e a
transforrnaço do Congresso Nacional em palco para o exercicio de
fisiologismos. E, do ponto de vista econômico, o rnodeho neohiberal - hoje
renegado pela grande malone das nacôes - já nos causou estragos que nern
urna gereçào inteira conseguirá reparer. Portanto, não ha mais corno discutir
e protelar sua substituhçao por modelo que contemple o desenvolvimento e os
projetos socials.

Já tivemos oportunidade, em ocasiöes anteriores, de ocupar esta tribuna
para apontan as distorçoes que o Governo da União vern-nos impondo. Pois
hoje o fazemos de novo, conclamando esta Casa e o povo de Minas Gerais
para que nao esmoreçam na luta aqui começada: vamos batalhar, corn todas
as forças, para sair desse impasse politico e dessa anarquia econômica em
que urn governo inconsciente nos lançou.

Nesses ültirnos dias, os carninhoneiros deram a demonstraçäo da
insatisfaçäo geral do Pals. Sem nenhum lider nacional que pudesse liderar
essa greve dos carninhoneiros, eles perararn todo o Pals, demonstrando que
chega, que é a hora de dar urn basta. Nesta Casa, ha 77 Deputados,
responsáveis e interessados pelo bern comurn do Estado e do Pals. No
podemos mais ficar quietos e calados, esperando a falêncba total de nosso
Estado e de nosso Pais. Conclarno a todos para que se rnanifestem corn
relaçao a essa questâo. Se não nos rnanifestarrnos agora, não teremos, no
futuro, o que felar. Muito obrigado.

* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ivo José.
• Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Sras. Deputedas, Srs. Deputados,

gostarlarnos de registrar, nesta oportunidade, a conquista, por parte da
população da cidade de Pingo-d'Agua e das pessoas des cidades próxirnas
da Fazenda Sacramento, que, no dia 14 de julho, foi disponibhlizada pare a
reforma agrárie, atrevés de urn decreto do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, a firn de que as famihas a utilizassem. Acompanhemos a lute
dessas familias, em outros acampernentos, nas regiöes do Vale do Ago e do
no Doce. Então, podemos afirmar que foi rnuito irnportante esse resultado,
não como urna dádrve do Governo Federal, pois foi urna conquista
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proveniente de muita bataihe do INCRA. Na verdade, essa vitóna é apenas
urna etapa do processo, porque a batalha não termina na conquista da terra,
pois as familias precisarão de muito apoio e de recursos que ainda não estão
disponiveis nos prograrnas do Governo. Nossa bancada recebeu solichtação
de apoio, para que as families pudessem arar a terra, urna vez que
conseguiram urn trator, por intermédio do Vice-Prefeito de Ipaba, para
fezerem o trabalho da terra, mas precisarn de 2.500 litros de oleo diesel pare
0 trator.

Alérn desse registro, gostaria de trazer, para o conhechmento de todos, urn
depoimento do Frei Beto, o qual foi veiculado no jornal "Correho da
Cidadania", cujo Diretor é o cornpanheiro Plinio de Arruda Sampalo. Esse
texto do Frei Beto rnostra que a situação da reforma agrária do nosso Pals
não está tendo o andarnento devido.

Portanto, e irnportante trazerrnos a luz esse texto do Frei Beto, para que
possamos evalier como se encontre a situação da reforrne agrárie no Pals.
L&)

"0"0 Velho Mundo Rural
0 Brasil é o pals do futuro, ouço dhzer desde crianca. Já ultrapesso meio

século de vhda e vejo como é dificil transformer sonhos em realidede. Paulo
Pontes chegou a escrever a peça "Brasileiro, Profissão Esperanca". Como
cante o soneto de Camöes, aqui"Continuadamente vemos novidades,!
Diferentes em tudo da esperanca;/ Do mel ficarn as mágoas nas lernbranças,/
E do bern, se elgum houve, as saudades."

Malgrado o esforco do Governo Federal de prometer, pela boce de Renato
GeCicho, que o Pals chegará aos 500 anos "inteiraço". Somos ainda uma
colcha de retalhos desigual e disfonme. E manchada de sangue do genocldio
indIgena, dos 320 anos de escravidão e, agora, do essassinato sisternático de
quem lute pon reforrna agrária. Pare a Igreja Católica, promoven a refonma
agrária "é uma intervenção necessárie pare o desenvolvimento harmônico de
economia e da sociedade' (docurnento do Vaticeno, novembro de 1997).

Na noite de 11 de junho, o sern-terra Lafayete de Oliveira foi assassinado
corn cinco tiros a queima-roupa. na região de Bauru, em São Paulo. Deixou
mulher e quatro fhihos. Na era Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foram
assassinados 34 trabalhedores rureis e presos 21. Em 1996, foram
assassinados 49 e presos 13. Em 1997, foram essassinados 26 e presos 177.
Em 1998, foram assassinados 38 e presos 141. Neste ano, foram
assassinados 4 e presos 57. Total: 151 mortos e 409 presos, apenas nos dois
Governos de Fernando Henrique Cardoso. So o Governo Jaime Lerner, no
Paraná, mantém 21 sem-terras ne prisão, dos quais 3 sofrerern torturas. Em
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São Paulo. 7 trabalhadores rurais encontram-se presos.
Os responsáveis por chacinas (Corumbiara, Eldorado dos Carajás, etc.)

continuarn impunes, enquanto a justice faz vista grossa aos fazendeiros, que
se armarn e grampeiarn telefones de lideranças rurais. Ora, 0 trabalho
redobrado poderia ser evitado se a justica tivesse acesso as informacöes dos
arapongas da PM e das Forças Armadas infiltrados entre os sem-terras.

O 'crime" dos indios foi a recusa de se submeterem ao arbItrio dos
colonizadores. 0 "crime" dos escravos foi desejar liberdade e reconhecirnento
de sua dignidade humane. 0 "crime" dos trabaihadores rurais é reivindicar
terra no pals do latifãndio e trabalho sob o governo do desemprego. Ao ouvir
que os ferroviários de Minas decretararn greve. o Governador Milton Campos.
a época, ordenou: "Mandem o carro pagador'. Todavia, a lição nào fez
escola. Os sem-terras querern planter, o Governo dá-lhes policia. Para
sonegadores, Juizes corruptos e saqueadores do Banco Central.
complacência. PolIcia é para a horda de famintos que, heroicamente, nega-se
a dispersar-se pelas cidades e engrossar o cinturào de favelas, mantendo-se
organizada e produtiva em assentamentos e acampamentos.

Ate os latifundiários sabern que os conflitos no campo 56 terão fim corn a
reforma agrária. Como o Governo Fernando Henrique é refém de 1% dos
proprietários rurais, que detérn 44% des terras do Pals, agora suprime 0
PROCERA, negando crédito as familias assentadas; corta as linhas de
financiamentos especiais para pequenos agricultores; cria o Banco da Terra,
pare evitar desapropriaçoes e favorecer fazendeiros que fazern da terra urn
rnero negócio. e lança o programa Novo Mundo Rural, para tentar camufiar
sua decisão de não promover a reforma agrária.

Em palestra recente na Escola Superior de lnteligência do Exército, Rau[
Jungmann, Ministro de Politica Fundiária, informou que, desde o inicio do
eno, de cada cinco fazendas ocupadas, a penas urna teve o pedido de
reintegração apresentado pelo proprietário. sso demonstra, segundo ele, que
"nern tudo o que vem corn tanta estridência é conflito aberto". Enfirn, o
Ministro admite que as ocupaçöes se dão dentro da lei, e ate os proprietários
reconhecern os direitos dos sern-terras.

De janeiro a rnaio. o MST promoveu 149 ocupaçöes de terras, o que
permitiu o assentarnento de 24.519 families. Em Pernambuco. de 49
ocupaçöes. apenas 5 proprietários ganhararn na justice a reintegração de
posse. No Parená, a justice age em sentido contrário: de 28 ocupaçöes,
determinou 21 reintegreçôes de posse. Entidades como a CONTAG e o MST
calculam que 440 rnrl pequenos agricultores perderarn suas terras sob o
Governo Fernando Henrique. Eis a contribuição oficial ao éxodo rural, ao

desernprego e a violència urbana.
0 Governo Fernando Henrique promete entregar, ainda este ano, tltulo de

posse a 50 mil familias assentadas, dige-se de passagem, quase todas
assentadas gracas a ocupaçöes do MST. Por que o Governo não promove
desapropriacães por iniciativa própria e age sempre a reboque da pressao
popular? Porque não tern interesse na reforma agrária. Caso contrário,
bastaria retalhar em lotes as terras em rnãos do Banco do Brasil, reduzindo a
marginelizacão de tantas familias e o desernprego e aumentando a
produtividade. E, se tivesse pulso, não permitiria que a sonegacào fiscal
campeasse na zona rural. Transformer uma questão politica - a existëncia de
cerca de 15 milhöes de sern-terras - em questâo de policia aplaca a ire dos
latifundiários. Mas não é a solucao. E tentar apagar fogo corn gasoline. Talvez
fosse bom due o Presidente Fernando Henrique Cardoso relesse o discurso
sobre a questão agrãria que, ainda na condicão de sociologo, pronunciou na
Faculdade de Direito da UFMG, em junho de 1960.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, esse é um triste quadro, é a realidade do
Governo Federal. que ilude as families por meio de demagogia e promessas.
As poucas families que conseguiram os docurnentos des terres, corno no
caso da Fazenda Sacramento, localizada na cidade de Pingo d'Agua,
conseguirarn-nos a custe de rnuitas lutes e sacrificios.

Para concluir, trago inforrnacöes sobre outra lute que estã sendo travada no
vale do rio Doce pelas familias assentades nas terras da Cia. Acesita, na
Fazenda Liberdade, no Municipio de Periquito.

No Oltirno mês de juiho, houve urn "tribunal do latifündio" na cidade de
Coronel Fabriciano, e, como não poderiamos duvidar. o veredicto, a
sentença, foi de condenacao do latifandio e dos latifundiários e de absolvicão
des 300 familias que se encontram acampadas no Municipio de Periquito a
espera de uma atitude do INORA, do Governo Federal e do Ministério da
Reforma Agraria. pare que possam ter dignidade e näo vejam seus filhos
passendo forne e se deslocando de roça, do meio rural, para inchar as
periferias des cidades da região. Portanto, fica registrado mais esse fato, pois
foi muito importante a realização desse "tribunal do latifCndio". Contamos corn
participação muita expressiva de liderancas nacionais e de pessoas ligadas
aos direitos humanos e a questão da reforma egraria, que, hoje estao
apoiando a luta do MST e a lute des families que brigam pela reforma agrária.
Muito obrigedo.

• Sr. Presidente - Corn a paiavra, o Deputado Bilac Pinto.
• Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, Srs, Deputados, é corn muita

preocupacão que me dirijo a esta tribune pare abordar urn tema de rneior
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gravidade, sobre algo que vem ocorrendo, hoje. em Minas Gerais, par causa
da reforma tributárja. Ela ja vem em andamento no Congresso Nacional e
Impöe-se como necessrdade inadjavel, ja que as atuals distorçoes do sistema
tern prejudicado, e muito, a próprio equifibrio da Federação brasileira.

Minas Gerais, particularmente tern-se ressentido sobremaneira da situação
vigente, pelo que, na qualidade de representante do povo mineiro nesta
Assembléia, compartilho a preocupação demonstrada par todos as
empresàrlas mineiros, para que se corrijam esses rumos. A guerra fiscal em
que se empenham algurnas das unidades da Federacão, especificamente as
Estados de São Paulo e da Bahia, tern provocado profundas distorçoes, que
vém afetando negativamente a nossa ecanomia, sendo esse a motivo que me
traz a esta tribuna. No que se refere aos incentivos do Governo do Estado da
Bahia, par meio do Dr. César Barges, quero aqui expressar, corn veeméncia,
as meus protestos, porque São Paulo e Bahia estão fazendo não so uma
guerra tributbria, mas acabando corn as indüstrias do Sul do Estado de Minas,
do Triãngulo e de outras regiöes do Estado de Minas Gerais. Estamos
sofrendo duplamente corn essa guerra fiscal. Se São Paulo cresce, é porque
o Brasil a sustenta, cansumindo 50% de sua produção. Esse Estado pode
vender para as outros Estados da Federação, mas nós, mineiros. juntamente
corn as outros Estados federados, nãa podemos vender para São Paulo.

Essas medidas vérn aniquilar a parque produtivo rnineiro e, par
conseqUéncia, vérn retirar a fiuxo de investirnento que Minas vem recebendo
Diversos setores, além dos manufaturados eletrônicos, vém sofrendo corn
essa odiosa e irresponsável guerra fiscal. Setores corno as de calçados,
vestuário, alimentos e a setor atacadista de secos e molhados jã contabilizam
perdas em vendas e, par conseqüéncia, queda em seu faturamento. As
microempresas e as pequenas empresas paulistas corn faturamento anual de
ate R$120.00000 que concentrarem 80% de suas compras em São Paulo
terão a aliquota de ICMS reduzida de 18% para 1,5%. Já as empresas corn
faturarnento entre RS120.000,00 e RS720.000,00 que fizerem 80% de suas
compras no Estada de São Paulo tern o ICMS reduzido de 18% para 259/10.

0 Sul de Minas e as autras regiães do nosso Estado, coma a Triãngulo
Mineiro, vérn crescendo. vérn incomodando a Estado de São Paulo, que
sempre usurpou do ernpresarjacjo brasileiro. Nunca foi visto urn processo de
protecjonisrno tao grande coma esse. Essa retaliação que São Paulo e a
Bahia impOern a Minas Gerais é incompreensivel aos rnineiros. São Paulo
vern dando rnau exernplo, pois contraria a abertura da econamia em bloco,
como a MERCOSUL nas Americas e no mundo, e isso se traduz em
desserviço a populaçao, principalrnente aos consumidores.

39

Quero invacar aqul a responsabilidade do Sr. Presidente de Repblica, Dr.
Fernando Henrique Cardoso: ou esse cidadão traz pare si 0 destino da Nacão
ou começo a acreditar naquilo que nunca penSei que pudesSe ocorrer: a falta
de espirito pUblico da rnaior autoridade politica do nosso Pais, que, apesar de
ter nascido no Rio de Janeira, foi criado corn conceitas politicos do Estada de
São Paulo, onde a ganância financeira predomina sabre qualquer sentirnento
social.

Minas sempre foi a equilibria e a consenso da politica nacional, e, quando
acabarmas cam a politica, P01 conseqUéncia estaremos acabanda corn a
nossa Federacão.

Quera tarnbém trazer. neste marnento, a minha solidariedade ao
Governador Itarnar Franca, porque. mesrno sendo Deputado de aposiçãa, é
nesses grandes mamentos de dificuldades que os hornens demonstrarn o seu
espirito püblica e a sua grandeza. Juscelino Kubitschek, no seu elevado e
reconhecido espirito pãblico e corn a sua visão de estadista, fez o Brasil
crescer e São Paula chegar a ser a maior metrópole da America Latina. Se
não fosse isso, esse Estado estaria hoje trilhando o mesmo carninho que nós,
mineiros, estarnas buscando corn toda dificuldade. 0 Governador de São
Paulo, Dr. Mario Covas, e o Governador da Bahia, Dr. Cesar Barges, não
podem entrar nesse processo degenerativo que é a guerra fiscal.
principalrnente sendo a Governadar MOno Covas urn dos presidenciáveis do
PSDB. Corn esse tipo de atitude, ele faz corn que Mines não se curve. mas
levante sue cabece e diga-lhe: não aceitarnas sua conduta, sue falta de
espinito püblico para corn o resto da Nacão.

E necessOrio, e irnprescindivel que a Congresso Nacionel faça rapidarnente
a reforrna tributOnia. para que ela posse inibir essa irresponsabilidade de
guerra fiscal, que resulte em todas essas distorcOes - afetando negativamente
nossa ecanamie -, reconduzinda nosso Pals. e pnincipalmente Minas Gerais.
ao equilibria da Federacão brasileira.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Ouvi atentamente a Ciltirna parte
do seu pronunciamento. quando V. Exa. condena as açöes dos Estadas de
São Paula e da Bahia em relaçãa aos autros Estados brasileiros. Concordo
corn V. Exa. que a Governador está tornando uma atitude firrne, nãO
aceitando uma retaliação, pnincipairnente da classe ernpresanial do nosso
Estada, mas, par outro lada, é necessOrio que o Governo de Mines apresente
tambérn urn prograrna de ação pare recuperação da econornia. Náo podernaS
ficar a rebaque do Estado de São Paulo, dependenda das vaniaçöes positives
au negativas desse Estado. Sabemos perfeitarnente que, se a Gaverfla de
Minas não quer entrar ne guerra fiscal, tern de apresentar uma prograrnacaa
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para recuperar a economa do nosso Estado. Minas é muito grande. existern
várias regiöes corn caracteristicas próprias, como o Triângulo, o Sul, a area
metropolitana. o Norte, o Jequitinhonha. e não temos nenhuma programação
especifica para elas. Ha rnuita econornia a ser recuperada, ha rnuito a ser
feito no Estado, ha muita discussão a ser provocada sobre a nossa econornia,
principalmente corn o apoio desta Casa legislativa. Acredito que não devemos
simplesmente abominar urna atitude do Governo do Estado de São Paulo ou
da Bahia, sern apresentar uma proposta. Ternos de ter a nossa proposta de
desenvolvirnento.

Agora rnesrno estamos correndo o risco de o Norte de Minas e o
Jequitinhonha ficarem fora dos incentivos da SUDENE. Em nenhurn
momento, Deputado Bilac Pinto, o Governo deste Estado levantou sua voz
para defender o Node de Minas, para defender o vale do Jequitinhonha corn
relaçao a essas açôes que estão querendo ernpreender contra nos.

Urn Deputado do PT, em BrasIlia, está apresentando urna prograrnação
permanente do semi-árido. Em sua proposta. ele literalmente tira o Node de
Minas e o vale do Jequitinhonha, alegando que fazem parte de urn Estado do
Sudeste. urn Estado rico. Temos que ter nossa proposta, temos que levantar
nossa bandeira, ternos que lutar para ressuscitar a economia do nosso
Estado, mas corn propostas próprias e não a reboque, na dependência ou
corn o cordão ainda ligado a economia de São Paulo. Minas Gerais é forte e
pode ter sua economia prbpria, pode ter sua identidade própria. Para que isso
ocorra, é necessário que o Governo deste Estado deixe as picuinhas de lado,
deixe suas brigas de lado e segure corn as duas mãos a bandeira do Estado
de Minas Gerais. mostrando a pujanca da nossa economia. Muito obrigado.

o Deputado Bilac Pinto - Deputado Carlos Pimenta, V. Exa. bern sabe do
rneu posicionamento politico corno Deputado oposicionista que nesta Casa
representa o Sul do Estado de Minas Gerais. V. Exa. sabe que em rnornentos
de crise é importante termos grandeza, termos elevado espirito pOblico para
resolver nossos problernas. 0 Poder Legislativo de Minas, a iniciativa privada,
através da FIEMG, e o Governo do Estado de Minas Gerais haveremos de
encontrar urna soluçao para os impasses que nos assolarn.

Quero tarnbérn dizer que a guerra fiscal é urn processo degenerativo.
Ninguern ganha. sornente as grandes ernpresas e os grandes ernpresários.
Todos nos, cidadãos e consumidores, perdemos corn ela. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra. o Deputado Adelino de Carvalho.
o Deputado Adelino de Carvalho - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores da imprensa, senhores que nos acompanham pea TV Assembléla,
senhores que nos visitarn, hoje está em pauta, para votação no 1° turno, o
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Projeto de Lei Cornplementar no 4/99, que altera a cornposicão da Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte, de que tratam os arts. 7° e 21 da Lei
Cornplernentar no 26, de 14/1/93. Tive a felicidade de participar ativarnente da
elaboracao do Substitutivo no 1. A Cornissão elaborou urn Substitutivo no 2,
englobando o Substitutivo n o 1 e a Ernenda no 1, que tratarn da incorporação
na Região Metropolitana de Belo Horizonte dos Municipios de Matozinhos,
Capirn Branco e Jabuticatubas. Essas cidades, que hoje nao pertencern a
Regiào Metropolitana, sofrern uma influência muito grande de Belo Horizonte,
como tarnbém buscarn soluçöes para a saOde e para a questão do
desernprego em Belo Horizonte.

Não nos podemos esquecer da verba conseguida, RS300.000.000,00, para
a construcão de unidades habitacionais na Regiao Metropolitana, e que, se
essas cidades estivessem de fora, ficariarn excluidas, já que foi priorizada a
Região Metropolitana do Belo Horizonte.

Casei-me corn urna moca de Matozinhos e moro nessa cidade. Sei das
dificuldades que uma cidade tao próxima a Boo Horizonte - e que não
pertence a ela - sofre, principalmente corn o desernprego, corn o preço alto
das passagens de ônibus e corn a assistência médica hospitalar.

Tenho a alegria e a felicidade de contar corn os dernais Deputados de todos
os partidos desta Assernbléia Legislativa para a aprovação desse projeto,
pois a minha cidade, bern corno as outras cidades inseridas nesse projeto,
nesse contexto. especificarnente as cidades inseridas no Substitutivo n o 2,
contarn corn essa participacão na Região Metropolitana de Beio Horizonte.
Esse e o primeiro assunto que gostaria de enfocar neste pronunciarnento.

0 segundo assunto que quero enfocar é a questão de a Assembléia agir de
maneira mais rigorosa e fiscalizadora no que diz respeito aadrninistração
pOblica de certos Prefeitos. Sabemos que ha inOmeras Prefeituras que estão
falidas ern virtude da própria situação econômica e da ma adrninistração
püblica gerida pebos seus Prefeitos. Alguns assumirarn Prefeituras ja faidas, e
outros atropelaram as leis que regern a licitação, desviaram verbas e estão
respondendo a processo criminal, como e o caso do Prefeito de Matozinhos,

- que responde a inOmeros processos crirninais no forum local corn indIcios
vergonhosos de desvio de dinheiro pOblico. A Cãmara Municipal da cidade de
Matozinhos constituiu urna CPI, e misteriosamente cada Vereador corn quem
o Prefeito conversava em particular ia abandonando a CPI, ate que esta não
deu em nada.

Como Deputados eleitos polo povo, como representantes legitimos do povo
do nosso Estado, não podemos ficar de bracos cruzados quando o Prefeito e
uma parcela de Vereadores de urn municipio são coniventes corn a
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corrupção, corn o desvio do duiheiro püblico. corn o enriquecimento ilicito de
obras não feitas, mas calçadas corn notas fiscais frias.

Para que Os senhores tenham uma nocao do caso de Matozinhos. fol dado
urn cheque a uma pessoa que não existe, corn urn endereço falso de urn
posto de gasohna. Para que as senhores tenham urna noção. a cidade inteira
sabe que pontes que ja exisham foram reinauguradas. Por exemplo, uma
ponte da Rua UUsses Games, que existia ha 50 anos. foi reinaugurada coma
se tivesse sido recérn-constr-u Ida.

Entào, diante desses disparates, quero conclarnar todos as meus pares
desta Casa para que esta Assembléia. coma Poder Legislativo, possa atuar
rnais Incisivamente, nâo somente sobre esse caso especifico do Prefeito de
Matozinhos, que, nas vésperas da eleiçao passada, inaugurou urn canjunto
habitacional que nao existia, naa existe e nunca vai existir, porque é
totalmente clandestino, e que continua no cargo corn a recurso de uma cidade
humilde, de uma cidade corn problemas sérios na area da saüde, em que a
Prefeitura ate hoje não se manifestou em defesa do povo. porque a Prefeito
nern sequer gosta da cidade. Prova disso é que está construindo a própria
casa em outro luger, pots não gosta da cidade que a elegeu Prefeito.

Par Ciltirno, gastaria de declarar aqui a minha decepção quanta ao primeiro
sernestre da sessão legislative nesta Case. Primeiramente, porque acho que
o Poder Legislativo - e é isso que se estuda, é isso que se tern em mente - é
independente. 0 Fader Legislativo é soberano, coma tambérn o são os
Poderes Executivo e Judiciário. Mas, neste primeiro semestre, para mirn foi
frustrante ver que pouca coisa se fez.

Mais ainda: estava eu viajando para Caldes Novas - porque nào tive
condição de ir a Paris, fiquei ate muito triste, porque a minha situação
financeira nâo me permitiu - quando fiquei sabendo que, no dia 18 ültimo, foi
realizada, dentro desta Assembléia Legislativa, uma reunião clandestine.
Senhores. se não abrirmos os olhos, isso aqui vai virar uma anarquia. No
Ultimo dia 18 foi realizada urna reunião clandestina, corn pessoas estranhas a
este parlarnerito, em name de nenhum partida, e debateu-se urna série de
coises que, inclusive, depôem contra esta Case.

Gostaria de conclamar a imprensa da Casa, em name de dignidade, para
que pergunte ao Presidente em name de qual partido foi feita essa reunião.
Ao nosso Presidente ausente, pais, infelizmente, o Presidente Anderson
Adauto nunca está presente nesta Case, a que para mim foi uma decepção,
murta embara já a canheça de lange data.

Foi uma vergonha a que aqui acanteceu no die 18. E se começar a falar
daquilo que sei - you inclusive conversar corn a Presidente, pare ouvir as
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explicacöes que tern a me dar, pera ver se me convencem - as senhares
podern ter a certeza de que 0 Deputedo Adelino de Carvaiha nãa ficarã, coma
no primeiro sernestre, celeda, ouvindo e muitas vezes sendo urn tarefeiro do
LIder do Governo. a Deputado Anderson Adeuto, porque ele e Lider do
Governo, embore esteja ocupando a cargo de Presidente.

Espero que o Deputada Anderson Adauto tame naves posiçöes neste
segundo semestre e diga-Ihes que estou repensendo a minha vide
parlamentar. Nâo entrei aqui pare lever vantagern, sou pessoa independente
ecanomicemente. Aqui estou para defender os segmentas e a regiâa que me
elegerem e quero que esta Case comece a repensar a que somas. Ouvi tanta
discurso no primeiro sernestre e, par uma questão de prudêncie, resoivi
manifestar-me agora. Não somos terefeiros de ninguém, este Case é
soberana, e somos Poder Legislativo. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauta) - A Presidéncra vei
apraveitar a oportunidade pare escierecer ao Deputedo Adelino de Carvalho
que a Plenário da Assembléie Legisletiva fai cedido pare a convenção
nacionel do PMN no dia 17 de julho do corrente, corn amparo no art. 314 do
Regimento Interno. Esciarece ainda que a solicitação foi feite par cam petente
representacao desse partido, o Presidente de sue executive nacionel, Dr.
Celsa Teixeira Brant, que fez enexar a solicitacão cópie da publicacão do
edital de convocacão da referida convenção no "Diana Oficial de União' de
16/6/99. A Presidêncie escierece também ao Plenário que for solicrtado, nurn
primeira momenta, etrevés do requerimento do Dr. Celso Teixeira Brent, no
die 28, que a convenção do PMN fosse feita dentro do Plenária deste Casa. A
Presidéncia entende que isso é urna ratina. que a Case cede a Plenário,
independentemente do tamanho do partida. e todos aqueles partidas
constituidas que querem fazer sue convencão esteduel.

A Presidéncie esciarece tembém que recebeu e despechou. no die 5 de
junho, urna correspondéncia do Deputedo Adetino de Carvelho, em que ele
solicitave que se pracedesse eo cencelamento da convenção necional do
PMN. mercede pare a die 17 de julho no Plenário de Assembléia.
Acrescenteve que, ne oportunidade, renoveve a Presidêncre a expressão de
elevedo apreço. Muito bern, a Presidéncia, recebendo esse requerimento de
urn Deputado desse pertida, que faz parte deste Poder, entendeu que devenie
fazer ume consulte a Diretorie-Geral de Case. a coordenecão dos trabalhos
legislativos. exatemente pare que pudesse egir de forme meis isente possIvel,
porque não compete b Presidéncia deste Poder entrar na questão interne do
pertido, principalmente quando estã, de urn lado, a Presidéncie do pertido e,
de outro. urn Deputado que fez perte deste Case. A assessoria técnica
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parlamenter da Case entendeu que deveria buscer. de forme rápida, urne
posição. 0 que serviu pare convalidar a decisäo da Case, e obvarnente a
Presidéncia tornou sua decisâo baseada nisso. foi uma publicaçäo do "Diário
Oficiel da União", que a Presidéncia aproveita pare ler pare o nobre
Deputado: "Publicado no "Diário Oficial da União" n o 113, quarta-feira,
16/6/99. Partido da Mobilização Naciona! - PMN. Edital de Convocaçao -
Convenção Nacional. 0 Sr. Presidente da Executive Nacional do PMN, no
uso das atriburçoes que lhe confere o estatuto do partido, de acordo c/c o art.
25, corn o art. 33, convoca os membros do DiretOrio Nacional, os Deputedos
Federais e membros do Conselho Politico Nacional para a convenção
nacioriel do pertido, a ser reahzada no dia 17/7/99, no horârio das 9 as 17
horas, no Plenário da Assembléla Legislativa de Minas Gerais, sito na Rue
Rodrigues Caldas, 30, Belo Horizonte, Minas Gerais, corn a ordem do die
para: 1- discutir sobre a reforma do programa do estatuto do partido do
Código de Etica; 2 - eleicao para o preenchimento de vagas existentes de
membros do diretório nacional e de suplentes: 3 - eleger a diretona da
executiva nacional do partido: 4 - eleger os membros do Tribunal de Etice e
respectivos suplentes: 5 - essuntos de ordem geral. 27/5/99. (a) Celso
Teixeira Brant".

A Presidêncie esciarece ao Deputedo que não nos restava alternative, já
que a Assembléia Legislative, em todas as sues administraçoes passadas,
sempre cedeu o Plenário de Casa pare que as convençöes pudessern ser
reelizedes aqui. No momento dessa decisão, o que havia como prove de
quern é ou nao o Presidente do partido era a publicaçào no "Diário Oficial".
Baseede na pubhceço, a Presidéncie tomou a decisão.

0 Deputado Adelino de Cervalho - V. Exa. não tornou conhecimento, mas,
primeiro, o Dr. Celso Brent foi suspenso pelo Tribunal de Etice e hoje näo
ocupa o cargo de Presidente do partido. Segundo, o partido tern
eproximedamente 600 parlamentares Vereedores e 18 Deputados. Mesmo
sendo urn pertido pequeno, hoje está presente em quese todos os Estados da
Federaçao e está em grende crescimento. Tern uma executive. Aqueles 20
pessoas que aqui vierem e fizerarn equela anarquia nao representem o
pertido.

Terceiro, o diário oficial me reconhece - e mandei pare V. Exe. uma cópia,
mas nao sei se a sue competente assessoria Ihe passou as mäos a
publicaçao do diário oficial me colocendo como Presidente. Por 61timo, ha
pouco disse a imprensa - e também da tribune - que a denüncie que tenho
contra o Presidente da Assembléia Legislative, Anderson Adauto, não é
nenhurna denüncia no que diz respeito a sue administraçáo e que venha

4:
macular o seu trebaiho neste Casa, mes sim de privilegiar alguns Deputedos
deste Casa.

Por pertencer a urn pequeno partido, sinto-me discriminedo por V. Exa,
como também outros parlamentares devem se sentir. Mais do que isso, hoie
me sinto em condiçâo de cobrar de V. Exa. o respeito aos Deputados desta
Case, porque no momento em que me manifestei como Presidente Regional,
reconhecido por quem de direito no diário oficiel, V. Exe. no poderia, em
hipótese aiguma, desconhecer oficio enviado por urn perlamentar desta Casa-

0 partido tinha uma ale que era dissidente, mas que saiu. 0 Dr. Celso Brent
está no partido. Mas, sinceramente, estou envergonhedo de V. Exa. estar
querendo reconhecer equela anarquia que houve na Case no die 17 de julho
como se fosse uma convenção de nosso partido. Volto a repetir, ele está
suspenso do partido pelo Tribunal de Etica. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia gostaria de esclerecer que não deseja
entrer em um assunto interno de urn partido que não é o dele, de forma
nenhuma. A ünica coise que a Presidência fez, repete, foi, baseada no que foi
publicado no "Diário Oficral da União", conceder o recinto do Plenário da
Assembléia eo PMN, o que é urn procedimento que o Poder Legislativo de
Mines adota pera todos os partidos que o solicitam, principalmente quando o
partido solicite uma convenção estaduel. E meis do que isso: o PMN solicitou-
nos pare fezer uso do Plenario desta Case para reelizar a sue convenção
nacional. Acho que e uma honre urn partido independente, do tarnenho que
seja, escolher o Estedo de Mines Gerais para fazer a sue convencão
nacionel.

0 Sr. Presidente - Corn a pelavra. o Deputado Arnilcar Martins.
0 Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho. mais

ume vez, a esta tribune para prestar mais uma homenagem a urn grande
homem püblico brasileiro, urn dos meiores que tivernos em nossa história
republicena. Urn homem que, pele sue história de vida. sue trajetórie pessoal,
por sua honredez, por todes as sues quelidedes de homem püblico, deixe
uma merca definitive na vida brasileire contemporanee. Refiro-me ao
Presidente de Honra do PSDB, do meu pertido, ex-Governedor, ex-Senedor,
o grende homem que foi André Franco Montoro. Urn hornem que ao longo de
sue militáncie politica trouxe pare todos nos o exernplo da firmeza e da
tolerância, do sentimento de servir a cause püblica. Ele muito ensinou a nos,
do PSDB, ele que foi o nosso fundador e a principal liderença de nosso
pertido. Trouxe a licáo de que, ecirna de tudo, ecima de quaisquer
consideraçöes, o que importa é preserver, assegurer a dignidede do ser
humano. For essa razão, 6 corn enorme tristeza pessoal que, em nome de
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toda a minha bancada e de todos os militantes do PSDB de Minas Gerais,
trago esta hornenagem ao nosso Presidente André Franco Montoro.

E corn satisfação que anuncio que. numa rãpida repassada junto aos
companherros de todos os partidos. já coletel nUmero suficiente de
assinaturas para que possamos, ainda neste semestre, prestar uma grande
homenagem, uma homenagern a altura desse grande homem que foi André
Franco Montoro.

Agradeço, de coração, a todos os colegas Deputados que compreenderarn
O srgnifrcado dessa homenagem. Estaremos aprovando ainda hoje esse
requerimento para uma reunião especial em homenagem a esse grande
politico, a esse homem pUblico e bataihador pela justiça social em defesa dos
menos afortunados. Esse homem trouxe na sua formaçâo cristã sólida o
sentimento humanista para a prática politica de todos os dras.

A sua licào de vida deixa marcada uma era definitiva na vida püblica
brasileira.

o Deputado Joäo Leite (em aparte) - Obrigado. Deputado Amilcar Martins.
Gostaria também de concordar corn V. Exa., corno a maioria dos Deputados
desta Casa e a Bancada do PSDB, e esperamos a aprovação dessa reunião
especial, em mernOria desse grande lider da democracia social em nosso
Pals, o ex-Governador e parlamentar André Franco Montoro.

Sem düvida, ele deixou uma grande liçào para todos nos que amamos a
democracia social. Ele merece homenagens. Também sentimos muito a
passagem desse grande companheiro e professor de todos nos do PSDB.
Agradeco o aparte.

o Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado João Leite e
termrno a mrnha rntervenção dizendo que a figura de André Franco Montoro.
por sua liqao de vrda. seus ensrnamentos, seu exemplo. frcará marcada na
politica recente do nosso Pals.

Todos nos, particularrnente aqueles que tiveram o privilégio da sua
companhia. da sua presença amiga e solrdária, não nos esqueceremos de
que o Brasil é pródigo de homens püblicos honrados, que se dedicam
verdaderramente a causa pUblica. E esses exemplos teráo que ser
preservados para as geraçöes futuras.

Que nossos frlhos e netos saibarn que urn dia houve no Brasil urn homern
bem-rntencronado e que nos deu liçöes sobre o cooperativismo, a importância
da solrdariedade na acão poiltica e a importáncia de batalhar pela justiça
social e colocar acima de tudo, acima de qualquer outra preocupaçao, a
preocupaçao central de sua vida, que foi preservar a dignidade do ser
humanol Muito obrigado.

4.
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra. o Deputado Marco Regis.
• Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, caros colegas. rnernbros da

imprensa. distinta galeria, o periodo do recesso parlamentar desta
Assernbléia Legislativa, que findou, foi prodigo em acontecirnentos não no
árnbito do Legislativo rnineiro, mas neste rnundo globalizado. Não podernos
nos limitar. como Deputados. aos exercicios dos acontecimentos das nossas
paróquias.

Eu já dizia, repetindo o saudoso John Lennon. quando fui Prefeito da minha
cidade, não so na carnpanha polItica, rnas tam bern registrado no órgão oficial
do Municipio de Muzambinho, onde fornos Prefeito de 1989 a 1992: "pense
globalmente e aja localmente". Por isso rnesmo, sou contrário ao voto distrital,
que limita a atuacão de urn parlamentar, seja ele do ârnbito estadual ou
federal, tornando-o paroquiano.

Ha urna prodigalidade de acontecirnentos. Primeiramente, queriamos
registrar, no ãmbito desta Casa, que entendimentos levaram o competente
Deputado Fábio Avelar, que está aqui a nossa frente, que tern uma vida toda
dedicada a estatal COPASA, que sabe o que representa urna estatal do porte
dela, näo 56 para a estratégia de urn Estado - Estado no sentido da
Federação e tambérn no sentido de Estado Nacional -, a tornar atitudes
anti privatizantes, como nos rnesmos, e abandonar o seu partido, baseado
principairnente no seu desacordo corn o rnodelo econômico do atual
Presidente da Repüblica e entâo lider do seu ex-partido, o PSDB.

Ontern. o bravo e grandioso Deputado Fábio Avelar assinou a ficha de
filiacâo ao nosso partido, o PPS. Queremos saudé-lo por isso, porque, no
rnomento ern que ele deixa urn grande partido e se desloca para urn partido
pequeno, sabe muito bern o que estã querendo e pretendendo. Norrnalmente.
o fluxo é no sentido contrário: abandona-se urn pequeno partido. seja ele de
aluguel ou urn pequeno partido ideológico, e vai-se para urn grande partido.
Fábio Avelar faz o inverso, porque percebe que nesse partido ha lideranças,
como o Senador Roberto Freire. corno o ex-Ministro e Governador do Ceará.
Cyro Gomes, que estäo construindo urn novo posicionamento de esquerda
neste Pals. voltada para as aberturas do rnundo moderno. mas intransigente
na defesa da nossa Pátria e na defesa da nossa sociedade exciulda.

Quero saudar, nesta ocasião, o Deputado Fábio Avelar e dizer-Ihe da nossa
alegria e satisfaçao por contar corn ele como o terceiro mernbro da nossa
bancada. Tenho certeza de que esta bancada crescerá mais e terá ainda
mais visibilidade no nosso Estado. Essa visibilidade denodadarnente
procuramos fazer durante o nosso exercicio no mandato passado, quando



rAl
48

éramos. solrtariamente, 0 Unico representante eleito pelo PPS nesta Casa, e
agora reeleito para a segundo mandato.

o Deputado Joâo Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Marco Regis. o
aparte é para cumprimentar V. Exa. pelo crescimento numérico e qualitativo
da Bancada do PPS nesta Casa, corn a chegada do Deputado Fábio Avelar
ao partido. Esse Deputado merece todo o nosso respeito e admiraçao. Ele
tern traçado nesta Case uma trajetória de amizade. de companheirismo, de
competéncia e de todos os valores que tanto apreciamos. Quisera eu fosse
ele agregado ao rneu partido, para comandar nossa bancada, mas não
tivemos essa sorte.

Cumprimento. portanto. V. Exa. por ter optado pelo PPS. Percebo que faz
alguns cornentárros a respeito de questöes sobre as quais tenho
entendimento parecrdo. V. Exa. dizia que é contra o voto distrital. Ha muito
tempo sou contra a voto distrital. Parece-me que ha uma tentativa de se crier
urn Congresso miope, ou seja, cede parlamentar estaria preocupado corn o
seu próprro umbigo, sern aquela visão holistica e conjuntural que é necessária
para urn parlarnentar da magnitude de urn Deputado Federal. Isso é
tremendamente pernicioso para a democracia brasileira. Eles estariarn
poupando a criação de urna grande camera de Vereadores em Brasilia, para
curdar do Brasil como urn todo. Isso é urn equivoco. Alérn do rnais, o eleitor
nâo quer confusâo na hora de votar. Ele nOo quer saber de urn voto distrital
misto. Se pensarmos urn pouco mais, o eleitor tende a votar na pessoa que
conhece. Nesse aspecto, o voto é distritalizado. Quantos ex-Prefeitos
revezarn o assento nesta Casa, corn toda propriedede e dignidade. Então näo
ha a necessidade de tolher o eleitor. Esse voto distrital misto é
antidemocrOtico, ele tolhe a eleitor.

o Deputado Marco Regis - Provavelmente ele é favorOvel ac, poder
econômico.

o Deputado Joâo Paulo (em aparte) - Corn certeza. 0 eleitor precisa de
mais Irberdade. Ele quer, nobre Deputado Marco Regis. a voto facultativo. Ele
nãa quer o financiamento pOblico de campanha e nOo quer o que eles
charnam de frdelidade partidOrie, porque, na realidade, isso é chantagern
partidOrra. Estarrarn. nesse aspecto, tentando valorizar, de urna maneira
desrnedida, os Presrdentes de partido e subavaliar e subestimar a figura do
parlarnentar. Esse, sim, tern voto, rnas sera cabrestado pelo Presidente de
partido. Cumprirnento V. Exa. por essa visão. que nos é comum. V. Exa. está
de parabéns. Muito obrigado.

o Deputado Marco Regis - Agradeço a intervenção de V. Exa. Corn rnuita
prazer, concederei a palavra ao Deputado Fábio Avelar, mas gostaria de fazer
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alguns cornentários sobre a guerra fiscal, corn o lementável episodio dos
beneficios concedidos a Ford. pare sua instalaçäo na Bahia. Sabemos que
esse capital de motel, ou, como charnei em urn discurso ha tempos, esse
capitalismo deletéria e prostituida, que apenas rnuda a local. é instantOneo. 0
capital é volOtil, pela instantaneidede corn que se rnanipulam os botOes, rnas
o trabalho, o emprego, é fixo. Ele recebe incentivos aqui, ali e acolO e vai
engordando, cede vez rnais, através dessa politica e desses governantes
atresados e de ma-f6, que VâO concedendo benefIcios pare que esse capital,
cede vez rnais, explore e nos roube.

Outro assunto que gostarla de abordar aqui e que sera tema pare reflexão é
essa polItica de bajulacao e subrnissão do Presidente Carlos Menem, da
Argentina, que quer se arvorar em aliado estretégico daquela Organizaçäo de
Tarados e Assassinos Neonazistas, que é a OTAN. Ele quer ser o sócio
estratégico, porque o seu pals não consegue competir corn as paises do
nosso nIvel. 0 Sr. Menem, agora, propOe a invasão de ColOmbia, sob o
pretexto do combate ao narcotrOfico, quando sabe que a guerrilha des Farces
Armadas Revolucionárias da ColOmbia, mais die ou rnenos die, chegera ac,
poder daquele pals. Será urna gloria se chegar, porque, na verdede,
precisarnos de resisténcia ao capitalisrno e ao irnperialisrno global,
comandado pelos Estados Unidos e pela nglaterra.

o Deputada FObio Avelar (em aparte) - Apenas, nobre Deputado, gostaria
de agradecer sues palavras elogiosas. Terei a oportunidade de ocupar esta
tribune pare me dirigir aos nobres colegas, rnas naa poderia deixar de
agradecer essas referências e de dizer que a minha ida pare a PPS fol uma
decisao que analisei corn rnuito cuidado. tendo a oportunidade de chegar 0
conclus0o de que esse serie a meu nova carninho a seguir. NOo decepcionei
minha base, e a prove disso foi a rnanifestaçao de epoio. apreco e carinho
que tivernos ontern no eta de minha filiaçOo. corn a presence de rnais de 2 mil
pessoas. Realrnente isso me demonstrou que tomei a carninho certa, em
cansonOncia corn as pessoas que me apoiararn. Portento agredeço sues
palavras, e. se Deus nos permitir, estarernos juntas nessa nova ceminhada.
Gostarie. por tim, de deixar urn agradecimento especial eas calegas do
PSDB, corn quem tive a oportunidade de canviver no inicio de minha vide
pUblica. Deixo o partido, rnas não deixo as amizades que fiz nesse perloda e
que, corn certeza. levarei para o resta de minha vide. Muito obrigado pelo
aparte.

o Deputedo Marco Regis - Parabéns, Deputado FObio Avelar. Sue
presença no PPS irO engrandecé-lo e dignifica-lo, assirn corno V. Exa.
engrandece e dignifica esta Casa. Muito obrigado.
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2 Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

Aberlura de lnscriçôes
o Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - Esgotada a hora destinada a esta

parte. a Presidënca passa a 2 a Pale da reuno, corn a 1a Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicaçOes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciaçào de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçOes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência informa ao

Plenário que, no periodo de recesso do més de julho. o Sr. Governador do
Estado enviou a esta Casa as Mensagens n o

s 40, 41 e 43/99. que
encarninham, respectivarnente, o Projeto de Lei no 453/99, que altera
dispositivos da lei que dispoe sobre a UEMG e dá outras providéncias; o
Projeto de Lei no 454/99, que altera dispositivo da lei que cria o Fundo
Estadual de Desenvolvimento de Comunidades; e o Projeto de Lei n o 455/99,
que autonza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municiplo de São João
Nepomuceno, para o Sm que menciona; as Mensagens no

s 42 e 45/99, que
solicitam a retirada de tramitação, respectivamente, dos Projetos de Lei nos
447/99, que altera o Estatuto do Pessoal do Magisterio POblico do Estado de
Minas Gerais. e 255/99, que extingue a Agenda Estadual de Regulaçao de
Serviços POblicos de Minas Gerais - ARSEMG - e os escritórios de
representagào do Governo do Estado de Minas Gerais ern São Paulo e no
Rio de Janeiro: a Mensagem no 46/99, contendo pedido de licença do
Governador para ausentar-se do Pals por mais de 15 dias, a partir de 14/9/99:
a Mensagem no 47/99, que encaminha o Veto Parcial a Proposição de Lei no
14.125. que estabelece as diretrizes para os orçamentos fiscal e de
investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercicio de 2000
- LDO: e a Mensagem no 44/99, contendo a indicação do nome do Sr. Ronan
Gouveia Teixeira para o cargo de Presidente da Fundação TV Minas.

A Presidéncia informa. ainda, que o relatOrio final da Comissão Especial do
Grande Hotel de Araxá foi publicado no 'Diário do Legislativo" de 13/7/99.

A Presidéncia informa também que a contagem do prazo de 10 dias para
requerimento de informagbes ao Poder Executivo e ao Tribunal de Contas do
Estado sobre o balanço geral do Estado relativo a 1998, iniciada em 7/7/99 e
suspensa no recesso parlamentar, será encerrada em 9/8/99.

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

do Regimento Interno, e tendo em vista a aprovação, por este Plenário, da

indicação, feita pelo Governador do Estado, do titular da Fundação de
Educação para o Trabalho do Estado de Minas Gerais - UTRAMIG -,
deterrnina o arquivamento, por perda de objeto. do Projeto de Resolucão n°
390/99. do Deputado Sebastião Navarro Vieira.

Mesa da Assembléia. 3 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia, nos terrnos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexacão do Projeto de Lei no 244199. do Deputado Dinis
Pinheiro. ao Projeto de Lei no 449/99, do Governador do Estado, por
guardarem semelhanca entre si.

Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciéncia ao Plenário da comunicacão

apresentada nesta reunião pelo Deputado Fãbio Avelar - informando que, em
16/7/99, desfiliou-se do PSDB e, em 2/8/99, filiou-se ao PPS (Publique-se. A
Area de Apoio as Comissöes e as Liderancas.).

Despacho de Req uerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem no 42/99, do

Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitaçâo do Projeto de Let
no 447/99, de sua autoria. A Presidéncia defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se
o projeto.

Requerimento do Deputado Rogério Correla, solicitando a retirada de
tramitacão do Requerimento n o 394/99. de sua autoria. A Presidéncia defere o
requerimento, de conforrnidade corn o inciso VIII do art. 232 do Regimento
lnterno. Arquive-se o requerimento.

Requerimento das Deputadas Maria Tereza Lara e Maria José Haueisen,
em que solicitam seja transformada a 1' Parte da reunião ordinária de 19/8/99
em reunião especial, para que sejam recebidos os representantes das
entidades que organizam a Marcha pelo Brasil. A Presidéncia defere o
requerimento, de conformidade corn o inciso XXII do art. 232 do Regimento
Interno, e oportunamente fixará a data.

Requerimentos dos Deputados Marco Regis e Luiz Menezes, em que
solicitam seja destinada a l a Pale de reuniâo ordinária para se prestar
homenagem especial Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas - EFCA
-, pelos seus 85 anos de fundação, comemorados em 3/4/99. A Presidéncia
defere o requerimento, de conformidade corn o inciso XXII do art. 232 do
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Requerimeno do Deputado Arnjlcar Martins e outros, em que solicitam a
convocaco de reuno especial destinada a homenagear a hornem pibIico
André Franca Montoro A Presidéncia defere a requerimento. de
conformidade corn a incjso XXI do art. 232 do Regirnento Interno, e
oportunarnente fixará a data.

Req uerimento do Deputado Bené Guedes e outros, em que solicitarn seja
COnvocada reunião especial corn a finalidade de se homenagear a CPRM -
Servrço GeolOgico do Brash, pelo transcurso de seu 30° aniversário de
fundacao. A Presidénc i a defere a requerimento, de conformidade corn a
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e oportunarnente fixard a data

O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Requerimento do Deputado
Anderson Adauto, em que solicita, na forma regimental, a destinaçào da 1'
Parte de reunião ordinária para se prestar homenagern ao Conservatório
Estadual de Müsica Renato Frateschj, pelo transcurso de seu 50 0 aniversário
de fundacao. A Presidéncia defere o requerimento, de conformidade corn a
inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, e oportunamente fixard a data

Requenmena do Deputado Anderson Adauto e outros, em que solicitam a
realizacao de reuniãa especial em homenagem ao Sistema Federação do
Comércio do Estado de Minas Gerais - SESC-SENAC - MG -, que, corn sua
atuaçào no desenvolvimento e na valorizaçao do comércio mineiro, consolida
a exceléncia da prestaçao de serviços a sociedade do Estado. A Presidéncia
defere o requenmento de confarmidade corn a inciso XXI do art 232 do
Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.

- Verna Mesa:
ACORDO DE LIDERANCAS

Exrno. Sr. Presidente da Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colegio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para a dia 31/8/99, conforme requerimenta do Deputado Anderson Adauto,
deferido em Pienário (hamenagem ao Sistema Federaçao do Comércio do
Estado de Minas Gerais - SESC-5ENAC - MG).

Sala das Reuniöes, 3 de agosto de 1999.
Hely Tarquinio, Lider do PSDB: AntOnio Andrade, Lider do PMDB; Bené

Guedes. Lider do PDT; Agostinho Silveira, Lider do FL: Elaine Matozinhos,
LIder do PSB: Paulo Pettersen, Lider da Malaria; Carlos Pimenta, Lider da
Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncra acolhe a Acordo e determina seu cumprimento

S4

SUBSTITUTIVO N° 1 A PROPOSTA DE EMENDA A coNsTITuIcAo No
1/99

DO nova redaçOo ao § 2 1' do art. 69 da Constituicão do Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 1 - 0 § 2° do art. 69 da Constituição do Estado passa a vigorar corn a

seguinte redação:
"Art. 69- 	 ..........................................................................

§ 20 - 0 prazo estabelecido no parOgrafo anterior nOo corre em periodos de
recessa da Assembléia Legislativa nern se aplica a prajeto que dependa de
"quorum" especial para aprovacOo de lei orgOnica, estatutOria ou equivalente
a codigo e a projetos relativos a pIanos plurianuais, diretrizes orcarnentOriaS,
orçamentos anuais e créditos adicionais.".

Sala das Reuniöes, de de 1999.
Alberta Pinto Coelho - Maria José Haueisen - Ronalda Canabrava - Elaine

Matozinhos - Gil Pereira - Chico Rafael - Olinto Godinho - Bené Guedes -
José Henrique - Dilzon Melo - Luiz Fernando Faria - Rémolo Aloise - AntOnio
Andrade - Ivo José - Dinis Pinheira - JoOo Pinto Ribeiro - Ambrosia Pinto -
Cristiano CanOdo - Dimas Rodrigues - Eduardo Brandào - Eduardo Hermeto -
Pastor George - Sargento Rodrigues - JoOo Paulo - Dalmo Ribeiro Silva -
Glycon Terra Pinto.

JustificacOo: Conforme estabelecem as normas legais em vigor, sornente
dois prajetos de iniciativa do Governadar podem tramitar em regime de
urgéncia. Na hipOtese de se aprovar a dispositivo que prevO que o pedido de
urgéncia deva ser apreciado pela PlenOrio, na prOtica, estarO a Chefe do
Executivo impossibilitado de exercer aqueta prerrogativa, jO tOo restrita,
rnesmo porque a leque de rnatérias as quais nOo se aplica a regime de
urgëncia foi substancialrnente ampliado, cam a nova redaçOo que se pretende
dar ao § 2°.

O Sr Presidente - Encerra-se a discussOo. Na decorrer da discussOo. foi
apresentada a proposta urn substitutivo. do Deputado Alberta Pinto Coelho e
outros, que recebeu a n o 1. Nos terrnos do art. 201, c/co § 2 0 do art. 188 do
Regirnento Interno, a Presidéncia encaminha a proposta corn a substitutivo 0
CornissOo Especial, para parecer.

DiscussOo. em 1 0 turno, da Proposta de Ernenda a ConstituicOo no 6/99, do
Deputado Wanderley Avila, que da nova redaçOo aa incisa Ill e acrescenta
paragrafo ao art. 184 da ConstituicOO do Estado. A Comrssão Especial apina
pela rejeicOo da praposta. Em discussOo, a proposta. NOo ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussOO.

DiscussOo. em 1 1 turno. da Proposta de Emenda a ConstituicOo n° 13/99, do
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Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 1999.
Rémolo Aloise, Presidente em exercicio.

Votacao de Req uerimentos
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Requerimento contido na

Mensagem n° 45/99, do Governador do Estado, em que solicita a retirada de
tramitaçao do Projeto de Lei n o 255/99, de sua autoria, que extingue a
autarquia Agéncia Estadual de Regulaçao de Serviços Püblicos de Minas
Gerais - ARSEMG - e Os escritórios de representação do Governo do Estado
de Minas Gerais em São Paulo e no Rio de Janeiro e dá outras providéncias.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita que o
Projeto de Lei n° 448/99, do Sr. Governador do Estado, seja apreciado pela
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia. Em votação, o
requerirnento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se,

Requerimento do Deputado Rogerio Correia em que solicita seja o Projeto
de Lei n° 346/99, que autoriza o Poder Executivo a char o Fundo Especial de
Despesa de Reparação de Interesses Difusos Lesados, seja distribuido a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals. Em votação, 0
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria desbnada a l a Fase, a Presidëncia

passa a 2a 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéha

constante na pauta. Tendo em vista que na pauta consta matéria que
necessita de "quorum' qualificado, a Presidéncia determina ao Sr. Secretário
que proceda a chamada dos Deputados, para a verificaçao do "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Rémolo A!oise) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 29 Deputados, portanto, não

ha 'quorum' para votação, mas o ha para discussão da matéria constante na
pauta.

Discussão de Proposiçoes
O Sr. Presidente - Discussão, em 10 turno. da Proposta de Emenda a

Constituição n° 1/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que dá nova
redaçao ao art. 69 da Constituiçao do Estado. A Comissão Especial opina
pela aprovação da proposta. Em discussão, a proposta. Não ha oradores
inscritos.

- Vem a Mesa:

r

Deputado João Leite, que acrescenta a Constituicão do Estado o art. 300 e
suprime o inciso I do art. 139. A Comissão Especial opina pela rejeicão da
proposta. Em discussâo. a proposta. Para discuti-la, corn a palavra. 0

Deputado João Leite.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Deputadas,

püblico presente, gostaria de discutir a importãncia da autonomia da perIcia
oficial no Estado de Minas Gerais. Temos tido oportunidade, nos ültirnos dias,
mesmo no recesso parlamentar, de acompanhar a situação grave em que
vive a seguranca püblica no Estado.

Não tenho düvida de que está colocado para a Assembléia Legislativa do
Estado o desafio de dar resposta a esse grave problema. Poderiamos gastar
toda esta tarde expondo para Os Deputados a situação real.

A Iegislacão que trata da seguranca piiblica no Estado de Minas Gerais é
ultrapassada, arcaica, não mais atende de forma adequada Os dias atuais.
Temos, de um lado, urn sistema de seguranca ultrapassado e, de outro. 0

crime, que se torna cada vez mais organizado. corn seu armamento. sua
comunicação. 0 nosso sistema de seguranca foi criado pela legislagão de
1940, 1950 e, mais modernarnente, de 1960.

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Aproveitando a oportunidade,
lamento profundamente o que estã acontecendo praticarnente em todas as
cidades de Minas Gerais. A Poilcia Militar do nosso Estado está praticamente
zerada no que diz respeito a combustivel, e as viaturas tern uma cota de 20
litros para rodar 24 horas; a maioria delas está fazendo ponto fixo e muitas
deixando de registrar ocorrëncias por nào ter petróleo suficiente para atender
aos charnados. Isso, lamentavelmente, está acontecendo em Minas Gerais.
Colocamos o assunto corno palavra oficial porque ternos dados que
comprovam a nossa denCncia. Obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado pela contribuição, Deputado Alberto
Beja n i.

Tivemos oportunidade, na Oltima legislatura, de fazer várias crIticas ao
sistema de seguranca, quando era Governador o Dr. Eduardo Azeredo, do
rneu partido. Fiz várias crIticas ao modelo, mas considero que atualrnente
estamos retrocedendo relativamente ao sistema de seguranca pCblica do
nosso Estado. No Cltimo Governo, corn o trabaiho realizado pela Assembléla
Legislativa, pela CPI do Sistema Penitenciário, conseguimOs aprovar algumas
Iegislacöes que o atual Governo parece não ter a pretensão de colocar em
prãtica. Parece-nos que o Secretãrio da Seguranca Pablica quer colocar seu
nome na história de Minas Gerais corno 'gente que faz". Assim, pretende
construir cadeias no nosso Estado. Uma delas, no campo de futebol no vale
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do Jatobá. Os administradores de Belo Horizonte, quando dispöem de verba
do Governo Federal, pensam logo em construir escotas em campos de
futebol, a que nao é compreensivel, pois. em Belo Horizonte, temos mil times
de futebol e apenas 60 campos. devido a essa "criatividade" dos
administradores de nossa cidade. Pretende, agora. o Secretário da
Segurança Püblica fazer urna cadeia, para mais de 400 presos, nurn campo
de futebol. A outra pretende construir na Gameleira, tendo, de urn lado o
Colegio Salesiano, do outro, a Escola Estadual Ordem e Progresso e, nos
fundos, as farnilias que vivem no Bairro Nova Gameleira Dessa forma, está
empurrando a Policia Civil para a guarda de presos. Temos
aproxiniadamente 8.800 policiais civis em Minas Gerais, sendo que 500
encontramse no DETRAN trocando placas de carros. licenciando motoristas.
Os outros estão guardando presos. Enquanto isso, temos o crime se
organizando cada vez mais porque a populaçao de Minas Gerais investiu
para ter uma polIcia, mas ela se encontra guardando presos, numa funçâo
que não é a sua. A funcão da poilcia não é guardar presos.

A funcão da policia não é cuidar de licenciamento de motorista, trocar
placas de automóveis. A função da policia é ser policia, é investigar, montar
urn inqu6rito competente, mas isso, infelizrnente, a Secretaria da Segurança
Püblica do Estado de Minas Gerais nâo quer. Quer entào tomar conta do
DETRAN, dos presos, e é uma temeridade o que quer o Secretário da
Segurança Püblica - tivernos recentemente uma rebelio em Unal, once
temos uma penitenciária construida no meio do mato, em que presos
cumprem pena, corn residéncia em Juiz de Fora, outros, em Uberlândia, e
alguns esto a mais de 1.000km de suas residéncjas. Quer dizer, corn
procedjrnentos totalmente contrários as regras minimas da ONU para a
tratamento do preso e contrários a legislaqao aprovada pela Assernbléia
Legislativa, que trata da politica do tratarnento do preso em Minas Gerais. Por
qué? Porque vai fazer corn que a pessoa cumpra a pena distante da sua
comunidade, de seu vizinho, do seu parente, do seu padre ou pastor, distante
de todos. Além de cumprir urna pena em regime fechado, numa cela, curnpre
outra pena, que é a pena do desterro. E aquela pessoa que está totalmente
distante de sua pátria.

Vimos essa rebeliäo em Una[, corn conseqüencias que poderiam ter sido
murto rnais graves. E o Secretário da Segurança quer colocar uma cadeia
para mais de 400 presos no centro de Belo Horizonte, corn todos os riscos de
uma rebelião e corn todos Os riscos dos grandes depositos de presos, que, na
verdade, não recuperam. Não recuperarn, e a história está ai para prova-lo.
corn 85% de reincjdéncja 0 sistema penitenciárja de Minas Gerais está

falido, e a legislacão aprovada por esta Assernbléia Legislativa não é
reconhecida pelo Governo, que a desconhece. Outra legislacäo retrrou a
Policia Civil, a Secretaria da Seguranca Piiblica. do Fundo Penitenciário
Estadual, para impedir que a Secretaria permaneca guardanda presos. E
agora a Secretário da Seguranca está arrumando outra rnaneira para ficar
corn a Policia Civil cuidando de preso. E essa a situacãol Temos aI urn
retrocesso, urn retrocesso no sistema de seguranca.

Estäo chegando a cada mornento denüncias sobre a srtuação em Senhor
Messias, par parte de adolescentes infratores. Mais de 130 adolescentes sem
nenhurna classificacão. Coloca-se esse adolescente na zona rural, junto corn
o adoescente infrator que consorne "crack", da Região Netropolitana de Bela
Horizonte. Eles estão juntos la em Senhor Messias.

Este Governo, na area da seguranca püblica, na area dos direitos hurnanos,
é urn retrocesso. Estamos vivendo urn atraso no Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Direitos Humanos tern de enfrentar essa srtuação.

Recenternente, houve a morte de urn carcereiro e, logo após, a morte da
pessoa que foi presa coma uma suposta autora do crime. Vimos a pessoa
corn a cabeca cortada e outro fuzilado na Avenida Augusta de Lima.
Queremos acompanhar, porque isso tern identidade corn alga que näo
queremos rnais para Minas Gerais: a Esquadrãa da Morte, a pena de rnorte
em Minas Gerais. Temos de enfrentar isso. Os jornais da Capital rnostrararn
na semana passada a Policia Militar prendenda na Savassi trés homens, em
frente a urn Banco, dentro de urn carro. Urn estava armada; as outras se
identificararn coma Detetives. 0 que estava armada tern rnandado de prrsão e
estava acompanhado de dais Detetives na porta de urn Banco. Para fazer a
qué?

Os jornais não tiverarn acesso ao name dos Detetives, não tiverarn acesso
a nada. Estarnos vivendo urn verdadeiro retrocesso.

O que pretendemas corn essa proposta de emenda é retirar alga de que a
Policia Civil está tomando conta no Estado de Minas Gerais e que nao
pertence a ea, que pertence a justica, que e a pericia oficral. 0 Instituto
Medico Legal e a Instituto de Criminalistica são assessores da justica. não
são assessores brgãos de assessoria do Delegado presidente do inquérito.
Eles assessorarn a justica. Podern assessorar a Delegado presidente do
inquérito, mas assessorarn também a Promotor de Justiça e a Jurz.

Vemos a dificuldade de modernizar as legislagbes referentes a seguranca
pãblica, a Policia Civil, a Policia Militar. Creio que a Assembléra Legislativa
precisa dar uma resposta, precisa modernizar essas legislagbes. Temos de
colocar a seguranca pablica de Minas Gerais em condiçöes de enfrentar o
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crime que se organiza cada vez mais. Por isso. queremos discutir 0 assunto
Estamos corn o parecer do Senado sobre essa proposta de emenda a
Constituiçao.

A Deputada Elaine Matozinhos (em apae) - Nobre Deputado Joao Leite,
gostaria aqui de. dentro do pronunciamento de V. Exa.. como Delegada de
Policia e, portanto, como integrante do quadro da Secretaria de Segurança
Püblica, dizer que a Policia Civil não està retrocedendo. Pelo contràrio, temos,
em Minas Gerais, as melhores policias do Pals, tanto civil quanto militar.
Precisamos sim, de mudar a nossa lei orgánica. Sabemos disso 0 Sr.
Secretário de Segurança Püblica, Dr. Mauro Lopes, já está envidando
esforços nesse sentido. Brevemente teremos, nesta Casa, uma nova lei
orgânica para ser votada.

Queria fazer algumas consideracaes a respeito da construção de cadeias
Precisamos construir cadeias. Deputado. porque temos 47 mil mandados de
prisão para cumprir e não temos onde colocar esses presos. Num campo de
futebot? E. V. Exa., como grande goleiro que foi, sabe que a gal nem sempre
é para defender a bola, mas que aquele espaco pode estar ali para defender
a sociedade, construindo uma cadeia para colocar parte de toda essa
poputacão, que precisa, sem sombra de dOvida, estar fora do nosso convivio
social, para que tenhamos a segurança pübflca que desejamos

Gostaria. ainda, de fazer uma outra consideracão a respeito do DETRAN e
da pericia. V. Exa., ao longo da sua caminhada na questão do DETRAN,
várias vezes fez referéncias ao DETR.AN do Rio Grande do Sul A nossa
ADEPOLO fez aqui urn grande congresso e mostrou que là esse órgào está
literalmente falido, que aquilo somente serviu para beneficiar algumas
pessoas e que a populacão do Rio Grande do Sul está penando muito corn
sso. Agora V Exa. está vindo corn a discurso de DETRAN de Nova torque
Mas nâo se iluda, porque, se precisar, vamos a Nova torque para ver se
real mente a coisa funciona

Corn relaçào a pericia, temos certeza absoluta de que esta Casa e a
população mineira vão ter bom-senso suficiente para saber que a perlcia tern
de estar dentro da Policia Civil. Como varnos trabalhar quando urn cidadão é
conduzido pela policra portando uma suposta cocaina. urn elemento branco,
se não trvermos ali urn perito para dizer que aquilo é cocaina e não farinha de
trigo? Então a responsabilidade de V. Exa., como Presidente da Cornissão de
Direitos Hurnanos e muito grande, no sentido de estar ate enfraquecendo a
instituiçao Policia Civil.

Mas, apesar de tudo isso, caro amigo Deputado João Leite, a nossa Poticia
Civil, hoje, está ate exportando policlais. 0 Secretário da Segurança Püblica
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do Espirito Santo é mineiro.
Várias vezes nós, juntamente corn a Delegada de Muiheres. João Reis.

estivemos fora, levando a nosso modelo. Gostaria de. corn todo a carinho,
dizer Clue a Policia Civil é urna grande artitheira, joga bern e trabatha bern. E
V. Exa foi urn goleiro, que joga sozinho, vendo as nossos artilheiras. Muiio
obrigada.

0 Deputado João Leite - Gostaria de dizer que não concordamos corn a
posicão da Deputada Elaine Matozinhos. Ha muita discussão corn relação ao
nürnero de mandados de prisãa em Minas Gerais. 0 Ministéria POblico diz
que &ão 20 mil. A Deputada insiste nesse nãmera, e a Secretário da
Seguranca POblica anterior tarnbém. 0 Secretário atual insiste no némero de
50 mu. 0 Ministéria PUblico afirma Clue ha pessoas corn dais mandadas de
prisão. Então a policia insiste nesse némero, mas outras instituicOes nãa a
reconhecem Consideramas que a pena do regime fechado é fatida. As
discussOes. em todo 0 rnunda, rnastram que a solucão està nas penas
alternativas, ou seja, em colocar as presos para trabalhar. 0 melhor modela é
o alemão que tern 87% das penas cumpridas alternativarnente. corn 15% de
reincidéncia, contra uma reincidéncia de 85% do regime fechado.

E a Deputada insiste para que sejam construidas cadeias e para que a
Policia Civil cuide dos presos. Detetives e Delegados foram formados para
cuidar de presos e guardar celas ou para trabaihar nas ruas? Essa é urna
discussão que não interessa a populacão de Minas Gerais. que quer a policial
trabalhanda nas ruas. Vemos, cada vez mais. a policial, Clue foi formado para
garantir a seguranca piiblica nas ruas. fazendo trabatho administratiVo.
Ninguérn quer trabalhar nas ruas mais. Sabemos que a populacão precisa
dos policiais guardando as ruas e atendendo as pessoas. E para isso que a
sociedade paga, para que a policial fique nas ruas, cumprindo a seu trabalho.
Não concorda Clue 0 local para se construir uma cadeia ou uma escota seja
urn campo de futebol, apesar de ser a escola muito importante e nem tanto a
cadeia Sei que muitas eternentos tern de estar em urna cadeia, cumprinda
pena em regime fechado, mas não crelo que todas as penas tenharn de ser
cumpridas em regime fechada. Aquela pessoa que fez alga contra a
sociedade tern de pagar corn trabatho. mas nãa no campo de futebol. A
Deputada descanhece totalmente a deficit que ha corn relação a areas de
lazer em Bela Horizonte. Não ha rnais locals para as jovens praticarem
esporte. Os carnpas estãa acabanda. E eta ainda apóia a Secretàrio da
Seguranca POblica. que quer construir uma cadeia em urn campa de futebol.
Estarei dentro do got no dia em que rnandarem a trator e chamarel outras
attetas de Beta Horizonte, que se formararn em campas de futebol, muitos do



^W-I
60

vale do Jatobá, pam formarmos urn time, no campo, fazendo urna
manifestaçâo contra a construção de uma cadeia no local. Isso é inaceitável e
é contra a let. E contra o bom-senso acabar corn urn local de lazer para fazer
uma cadeia ou qualquer outro empreendimento. Mas a vontade de defender é
tanta que defendem a construção de uma cadeia em urn campo de futebol
Gostariamos de dizer que alguns setores da policia iraQ ate Nova torque para
ver se estã dando certo. lrão fazer urn patruihamento la, para ver se está
dando certo manter o DETRAN corn a Pohcia Civil, pam manter os presos
corn a Policia Civil e para manter a Dutra Ladeira corn a Policia Civil, a fim de
que a policia cuide dos traficantes que estão cumprindo pena.

Isso nào interessa a poputação de Minas Gerais. Isso tern que ser
enfrentado pela Assembléia Legislativa. E inaceitável esse rnodelo que
estarnos vendo, pars não ajuda em nada. Vimos, agora, urn homem corn
mandado de prisão, ao lado de dois Detetives, na frente de urn Banco,
armado, fazendo a qué? A "Veja" desta semana mostra o Delegado João
Reis. a srtuação da pot 1cm no Pals e uma pesquisa que constata que a nossa
população tern medo da policia. Essa situação tern que ser enfrentada,
discutida e rnelhorada. A policia pode ir a qualquer lugar para manter a que foi
conqurstado, mas essa conquista não interessa a população de Minas Gerais,
que quer a policia nas ruas e urn novo modeio de policia, ao invés dessa corn
dais sistemas de comunicação e dois coma ndos.

Não queremos brigas, como a ocorrida na Savassi, entre Policia Militar e
Policia Civil. Elas brrgaram porque dois Detetives, que foram muito bern
encaminhados pela Policia Militar, estavarn corn urn cidadâo que portava
arma, sem ter, entretanto, a porte de armas. A Pohcia Militar a encaminhou
muito bern a delegacia, mas houve briga.

Temos dais srsternas de comunrcação, sem que uma polIcia tenha acesso
ao banco de dados da outra, e dois comandos. Coma isso pode dar certo?
Temos urn rnodelo de Policra Militar corn 12 postos entre a Coronel e a
Saldado. Coma isso var dar certo? E impossivel. Mas nos querernos que dé
certo, e a Assernbléra Legislativa precisa enfrentar a situaçao, pois esse
modelo tern que ser mudado. Temos aqui hornens e mulheres escolhidos pela
população de Minas Gerais que precisam debruçar-se sabre esse problerna,
propondo mudanças, pars elas não acontecem na segurança pUblica desde
1940, quando meu pal entrou na Policia Civil. A Lei Orgánica vigara desde
1950, e ninguém quer mudá-la.

Por isso, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, estamos propondo mudanças,
e elas são várias. lnfelrzmente, temos urn Governo que retrocede. Se, no
ültrrno Governo, algumas leis foram aprovadas, neste Governo estamos
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vendo urna clara pretensâo de não obedecer a legislacão. 0 Secretáno da
Seguranca POblica vai passar por cima da lei- Como exigir da população de
Minas Gerais obediéncia a let se a Secretário da Seguranca POblica náo vai
curnpri-la? lremos novamente ao Ministério POblico, para denuncrar se a lei
não for respeitada. 0 Secretário não pode continuar corn sua pretensão de
construir cadelas, pois essa Secretaria tern que fazer seguranca pOblica,
coma está na Constituição. Ela não existe nem para construir cadeias nem
para cuidar de presas. Estarernos atentos a essa questão.

Gostaria também de falar aos Deputados a respeito de urn estudo ferto pelo
Senado Federal corn relacãa a autonomia da perIcia oficial. Isso é alga
consagrado por todas as rnovimentos de direitos hurnanos e muito
importante. 0 que querernos? Esta foi urna proposta da CPI do Srsterna
Penitenciário: queremas que. no Instituto Medico Legal, a medico que faz
exarne de corpo delita seja dirigido par outro medico, par urn perito, e nâo por
urn Delegado.

Par que a CPI do Sistema Penitenciário propOs isso? Durante nossa
primeira visita corn a Comissão ao DEOESP, órgão dirigido, a época, pelo
Delegado João Reis, as presas denunciaram urn local denominado "igrejrnha"
como sendo urn local de tortura. Naquela visita fornos acompanhados pela TV
Assernbléia. 0 cinegrafista filrnou todo aquele local, e a frta for guardada junto
corn as demais documentos da CPI. Pedirnos que aquela sala fosse lacrada e
que là fosse feita urna pericia. 0 Juiz, a quern for dirigido a pedido,
determinau que a Instituto de Criminalistica fizesse a perIcia. Foram
designadas as peritas Erika e Acidália. do Instituto de Criminalistrca.

A pericia foi feita. No entanto, fai denunciado a ci que a Diretor do lnstrtuto
de Criminalistica, Delegado Ronaldo Jacques - que hoje é Diretor do
DETRAN-MG -, nâa aceitou a pericia realizada pelas duas perrtas e desrgnou
outros dais peritos para fazerern outra pericia, que for encaminhada a CPI. De
posse de tat perIcia, cornparamos as fotos retiradas pelos dais peritos corn a
filrne feito pelo cinegrafista da TV Assembléia. Constatarnos que a cenário do
local denorninado 'igrejinha" fai totalrnente transforrnado. rnudado para rludrr a
Assembléra Legislativa, para itudir urna CPI. Fomos informados de que, no
autra dia, o Delegado João Reis foi ao encontro do Dr. Ronaldo Jacques para
pedir que fossem rnudados as peritos. Pergunter ao Delegado Jaâo Reis,
durante urna reunião da CPI, a que ele havia ida fazer. no outro dra, no
Instituta de Criminalistica. 0 Delegado respondeu-me - e isso faz parte dos
docurnentos da CPI - que havia ida là para fazer Carteira de ldentrdade.
Coma se a Delegado João Reis precisasse comparecer ao Instituto de
CrirninalIstica para fazer sua Carteira de Identidade, justarnente ao dia
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Procurararn iludir-nos. man:putaram grotescamente a pericia Ate hoje,
também, nào temos a pericia do incéndio que ocorreu na Assembléja
Legislativa, nos gabinetes dos Deputados Ivair Nogueira, o relator, e Antonio
JUlio. Como conviver corn isso? A Assembléia Legislativa precisa enfrentar
essa situaçUo; precrsa enfrentar a situação da segurança pUblica no Estado
de Minas Gerais; tern de mudar as legislaçOes. A Assembléia Legislativa de
Minas Gerais tern culpa, porque nUo enfrenta tat situaçao, tornando-se refém
do 'lobby', dos pedidos para que a le g islaçao nâo seja mudada Assim,
continuarnos corn essa legistaçao obsoleta, ultrapassada, arcaica corn esse
modelo que não responde mats aos ansetos da sociedade mineira.

Precisamos dar uma resposta. A Assembtéia Legislativa é que Cleve dar
essa resposta. E claro o posiclonamento do Senado, é ciaro o parecer dos
relatores sOo claras as manifestacoes do Pals inteiro corn relaçOo U
autonomia da pericia oficial. VUrias instituiçOes dizern que esse é urn
distanciamento saudUvel, a fim de que a pericia tenha autonomia

0 neolrberal, como o Governo do Estado gosta de tratar o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, colocou no texto do Programa Nacional de
Dirertos Humanos, no capItulo da luta contra a impunicade, que era
importante a autonomia da pericia oficial nos Estados, tigando-a as
universidades U pesquisa, para a busca da exceléncia e para que essa
pericia oficial pudesse, cada dia mats. dar ao presidente do inquérito. ac,
Promotor. U justiça. condicOes de conhecimento para que as pessoas sejarn
ou nUo condenadas . EstU claro! 0 neoliberal Fernando Henrique Cardoso fez
essa colocação, mas esse Governo nUo quer isso. 0 que quer é o retrocesso
nos direitos humanos, o retrocesso em todos os campos, e a cada semana
lança urn factóide. corno o que estamos vendo nesta semana: que o
Governador do Estado vetou a subvençao social. Ora, estO claro que o
Governador vetou foi a nossa emenda, a emenda da Oposiçao, que diz que o
Governo tern de dar publicidade demonstrar once estO utilizando a verba de
subvençao social, corno a Loteria Mineira, que estO dando verba de
subvençao social em vUrros municipios, e nUo sabemos. E isso o que
estamos pedindo. Mas o Governo jO disse a todos que o Governador,
cumprindo compromisso de campanha - coisa que alguns Deputados ate
aceitam -. nUo acerta a subvencUo social distribuida pelos Deputados Outro
factOide, porque nUo for isso o que ete vetou; o que vetou foi a publicidade da
subvençUo social que a SecretUria de Assistência Social, da Criança e do
Adolescente estO destrnando agora, e nUo sabemos para quem: corn a qual a
Loteria Mineira estU fazendo urna festa, e nUo sabernos para quern. Foi isso
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Vou ajudar a derrubar esse veto do Governador neste PlenUrro, e espero que
os Deputados que queiram fiscalizar os atos do Governo ajudem a derrubar
esse veto E que derrubem mais esse factórde desse Governo, que quer
esconder essas coisas e dizer que é urn Governo de centro-esquerda.
progressista, corn o Sr. Newton Cardoso e corn esse PMDB... JO disse e
repito que espero que o PSDB saia desse Governo Federal neoliberal, do Sr.
Eliseu Padilha, do PMDB, que permitiu essa greve dos caminhoneiros e,
depois de dots dias de paralisacãO, disse que não sabia que existia urna
greve. E nosso Pats correndo o risco de urna convulsUo social por causa
dessa greve, conduzida por esse PMDB, que de manhU estU no Governo de
Fernando Henrique Cardoso e, de noite, aqui na Assembléia Legislativa. fala
mat do neoliberal Fernando Henrique Cardoso. JO não podemos aceitar essas
coisas. Fala de urn Governo autoritUrio e conservador de Fernando Henrique
Cardoso, mas quer que perrnaneca essa situaçâo da seguranca pUbtica em
Minas Gerais, quer que permaneca essa situaçUo dos direitos hurnanos em
Minas Gerais Vamos cornpletar urn ano da realizacãO do seminUrlo legislativo
"Direitos Humanos e Cidadania" na Assembléra Legislativa, e nada foi ferto
por esse Governo para terrnos urn programa estadual de direitos humanos.
Nada l Foi criada uma Secretaria Adjunta de Dirertos Humanos, mas nada foi
dado ac, SecretOrio. Temos a Ouvidoria de Policia, e o Ouvidor de Policia. 0
Sr José Roberto Resende. tern de ser urn herói para trabalhar corn o que the
foi dado por esse Governo: nada. 0 Deputado Alberto Bejani acabou de fazer
a denUncia de que os carros da Poticia Militar nUo tern combustive1 para
atender as chamadas da popuiacOo de Minas Gerais. Estamos vivendo urn
retrocesso em nosso Estado, corn esse Governo.

0 jamal "Estado de Minas" de hoje traz uma pesquisa. uma sondagern que
diz que a avaliacUo negativa de Itamar Franco estU em 30% . AvaliacUO
negativa. ja se aproximando oito meses do Governo. Trinta por cento das
pessoas avaliam negativamente esse Governo. JO nOo o aceitam. E tern mais
aqui' o percentuat que considerava esse Govemno positivo caiu tambérn: de
27% para 22,4%.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte)' - Muito obrigado, Deputado JoOo
Leite. Tenho acompanhado atentarnente o pronunciameflto de V. Exa., que
chama a atençUo para fatos realmente graves. Estou aqul para dizer que
concordo corn esse pensamento de V. Exa., principalmente quanto a fatos
politicos sern nenhuma medida positiva de beneficio para a sociedade
mineira.

Vejam a subvencão social, que nUo foi vetada, mas que aparece nos jornais
como se tivesse havido veto. Mas varnos irnaginar que fosse, vetada. porque
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ate agora o orçamento está prevendo a subvençao e não chegou nenhum
recurso. Estou murto a vontade, porque desde julho abri mao dessas
subvençöes. Mas abrrr mao dessas subvençoes de indicacâo de Deputado
signrfica drzer que. em vez de distribuir essa subvençao corno Deputado you
faz6-lo por mero de outro órgao: SETAS, SETASCAD, Fundo Estadual de
Açao Social, enfim, algum órgão ha de ser. C fato é que se tirou o recurso
daqur e nao se colocou em lugar nenhum. 0 Governo Federal, esse. eu  diria
mais, "desgoverno federal", também ele não faz nada. Estamos vendo as
creches fechar, as crranças passar fome e os velhinhos morrer sem que, pelo
menos, haja urn cuidado minimo. Nós, que viajamos pebo interior, e as
pessoas fazem questao de nos levar a esses asibos, a essas creches, ficamos
corn o coração partrdo. 0 que queremos e uma acâo deste Governo. Se ele
acha que nao deve ser da forma corno está, então, faca corretamente. Não dá
é para fazer o drscurso da moralidade e, por detrás, na verdade, estar
incompetentemente conduzindo o processo. Quern é que no Pals vai fazer
ação social, se o Governo Federal não faz, se o Governo Estadual não faz?
Se o ünico mero por que se fazra - por causa da pressão social dos
Deputados aqur - era a subvençao social, que ja não se usa - e ele se orgulha
de dizer que näo paga subvenção social -, quern vai cuidar das creches,
quem vai curdar da recuperaçao de drogados? São pessoas, como os
vicentinos, que estão fazendo urn trababho maravibhoso, cuidando dos
veihinhos e das crranças. São essas organizaçoes não governamentais,
essas entidades que estâo fazendo o que e dever do Estado. 0 Estado não
faz e vem criando esses factóides. Quem be o jornal pensa: 'Que medida
maravilhosa". Mentira l Engodo l Na verdade, a povo mineiro está
abandonado, e, a cada vez que viajo - estou voltando do interior agora, assirn
como todos as Deputados -, ouvimos as reclarnaçöes: "Onde está o nosso
dinheiro? Once está o meu sabário? Once estào Os benefIcios? Onde estão
as propostas que foram feitas?". Eu disse: "E born examinarmos em quem
vamos votar".

Então, quero so acrescentar esse fato, porque hoje a imprensa estO falando
murto disso, mas o fato é que estão abandonados. Tirou-se da Assembléia a
subvencao, rnas não a colocararn em lugar nenhurn. Esse é que é o grave
problema. Essa é a denOncia que tern de ser feita.

0 Deputado João Lerte - Obrigado. Deputado Miguel Martini, rnas o mais
grave não e se abrir mao da subvençao. 0 que o Governador vetou foi a
possibilrdade de a Deputado fiscalizar a subvenção que está sendo destinada
pebo Executivo. Vamos abrir mao de fiscalizar? Não podernos fazer isso. Na
verdade, subvenção social está sendo biberada através da Loteria Mineira. E
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isso que queremos saber. Queremos fiscalizar. Para quern estO sendo
liberada essa subvenção? Estamos acompanhando, e infelizrnente e isso. E
so discurso. Vamos ficar agora semanas na brrga btamar Franco X MOno
Covas. E impossivel para esse hornem, coma fol rrnpossivel em relaçao ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso, conversar corn a Governador MOno
Covas, discutir. Ebe não conversa. estO corn raiva, vai brigar. Penalizado vai
continuar a Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, quero continuar a discutir. Na nossa avalração, essa é uma
matéria muito importante. Gostaria que neste Plenário estivessem mars
Deputados, para que eu pudesse continuar a discutir.

* - Sem revisão do orador.
QuestOo de Ordem

0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicitaria a V. Exa. que encerrasse
a reunião, de pbano, e que me garantisse o tempo de que ainda disponho,
para continuar a discussOo no momenta em que tivermos nOmero suficrente
de Deputados.

0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presrdéncra vai determinar ao
Sr. Secretario que proceda a chamada para a recomposicão de "quorum",
para que V. Exa. possa continuar a discussão, porém solrcita que V. Exa. se
atenha ao assunto da discussão. Corn a palavra. o Sr. SecretOnio, para
proceder 0 chamada dos Deputados.

• Sr. SecretOrio (Deputado FObio Avelar) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam 0 chamada cinca Deputados. Não h

"quorum" para a continuação dos trabaihos.
Encerramenta

0 Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunrOo, convocando Os

Deputados para a reuniOo ordinOria de amanhO. dra 4, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a pubbrcada na ediçOo
anterior.). Le yanta-se a reuniOo.

ATA DA 2 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO COLERA
NO VALE DO JEQUITINHONHA

As nove horas e trinta e cinco minutos do dia sets de julha de mil
novecentas e noventa e nave, comparecern na Sala das ComissOes as
Deputados Arlen Santiago, César de Mesquita. Doutor Viana e Marcio
Kangussu, membros da supracitada ComissOo. Estão presentes, também, as
Deputados AntOnio Andrade, Durval Angelo, Carlos Pimenta, Ambrósio Pinto,
Dalrno Ribeira Silva e José Henrique. Havendo nOmero regimental. o
Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reuniOo e, em vrrtude
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da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura
da ata da reurnão anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A Presidéncia informa que a reuniáo se destina a avaliar
a decisão de não-recebimento de proposiçao desta Comissào Especial,
publicada no "Diário do Legislativo" de 24/6/99, bern como ouvir Os Srs.
Armando Costa, Secretário da Saüde, e Frederico Carlos de Carvaiho
Soares, 000rdenador Regional da Fundaçäo Nacional de Saüde, que iräo
discutir a incidéncra de cólera no vale do Jequitinhonha. A seguir, o
Presrdente convida essas autoridades a tomar assento a mesa e passa a
palavra ao Deputado Márcio Kangussu, que explica o objetivo da reunião. 0
Presidente tece consideraçôes relativas ao problema do cólera na regiäo
Norte de Minas e, em seguida, concede a palavra ao Sr. Armando Costa,
Secretário da Saüde, que presta informacoes sobre o assunto em tela. Logo
após, o Sr. Frederico Carlos de Carvalho Soares, Coordenador Regional da
Fundação Nacional de Sa6de, faz exposição sobre o trabaiho que vem sendo
realizado pelo Minrstério da Saüde em parceria corn a Secretaria da Saüde.
Abrem-se os debates entre os convidados e os Deputados Arlen Santiago,
César de Mesquita, Doutor Viana, Márcio Kangussu e Carlos Pirnenta,
conforme consta nas notes taquigráficas. Após, o Presidente agradece aos
convidados pela participação e pelos valiosos subsidios prestados aos
trabaihos da Comrssão e, em seguida, suspende a reuniao. Reabertos os
trabaihos, a Presidéncia passa a palavra aos Deputados presentes para
discutirem a dectsão de näo-recebimento da proposição que trata da inclusSo,
entre os objetivos desta Comissào, da avaliacâo da qualidade do sangue
coletado no vale do Jequitinhonha. Os Deputados Márcio Kangussu, Doutor
Viana e César de Mesquite se manifestam contrários a decisäo da Mesa da
Assembléja. Logo após. o Presidente consulta os membros, e decidem por
acatar essa decisão. Em seguida, o Deputado Márcio Kangussu apresenta
requerimento em que solicita seja ouvido. na  Comissão, o Deputado Tilden
Santiago. Secretário do Meio Ambiente e Desenvolvjmento Sustentãvel, para
discutir as açöes da Secretaria na preservaçao do meio ambiente, em cidades
corn incrdèncra de cólera. Submetido a votação, e 0 requerimento aprovado.
0 Deputado Arlen Santiago passe a Presidéncia ao Deputado César de
Mesquite e, em seguida, apresenta requerimento em que solicita seja
realizada audréncia püblica nesta Comissão, corn a participaçáo dos
Deputados Federars mineiros, a fim de que seja debatida a questão da
liberaçao de recursos pare a soluçao do problema de cólera no vale do
Jequrtinhonha. Submetido a votação, é a requerimento aprovado. 0 Deputado
Arlen Santiago reassume Os trabalhos, tece as Ultimas consideraçöes e.
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cumprida a finalidade da reunião, agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxrma reuniSo ordrnária,
determine a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sale das Comissôes, 3 de agosto de 1999.
César de Mesquita, Presidente - Doutor Viana - Marcia Kangussu.

ATA DA 17 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e quinze minutos do dia seis de juiho de mil novecentos
e noventa e nove, comparecem na Sale das ComissOes os Deputados Joao
Paulo. Elaine Matozinhos, Antonio Andrade e Bené Guedes, membros da
supracitada Comissão. Havendo n/imero regimental, o Presidente, Deputado
João Paulo, declare aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Antonio Andrade, dispensa a leitura da ate da
reuniao anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A seguir. a Presidéncia esclarece que a reunrão se destine a
apreciar a matéria da pauta e, logo após, dá ciOncia aos Deputados de que
em 25/6/99 a Deputado Bené Guedes foi designado relator do parecer sobre
a Emenda n° 1, apresentade em PlenOrio ao Prajeto de Lei n° 78/99, no 10

turno. Passa-se 0 discussão e 0 votacão dessa matéria. Corn a palavra. o
Deputado Bené Guedes procede 0 lertura do seu parecer, mediante a qual
conclui pela aprovação da Emenda n° 1. apresentada em PlenOrio ao Projeto
de Lei n° 78/99, no 1 0 turno. na forma da Subemenda n° 1. Submetido a
discussão e vatecão, é o parecer aprovado. Esgotada a matéria destinada 0
13 Parte da reuni0o. a Presidëncia passa a 3 Fase da Ordem do Die,
compreendendo a discussOo e a votacOo de proposicOes da ComissOo. Corn
a palavra. a Deputado Bené Guedes apresenta requerimento em que solicita
seja realizade audiência p6blica para discutir a questSo dos tomadores de
conta de veiculos, corn a participacOo dos representantes da ADEMO. do
Batalh5o de TrOnsito da PolIcia Militar de Mines Gerais, do Cruzeiro Esporte
Clube, do Clube Atlético Mineiro, do America Futebol Clube e do Sr. Fabieno
Lopes Ferreira. Em seguida, a Deputado AntOnio Andrade lé a requerimento
do Deputado Dalma Ribeiro Silva mediante a qual solicita seja realizada
audiência pCiblica pare discutir a venda clandestine de gas de cozinha e as
denOncias da açOa de falsificadares. corn a participacão de representantes do
IPEM, do INMETRO, de Inspetoria de Secretaria de Direito EconOmrca em
Mines Gerais. do SITRAMICO e da AssociaçOo do Movimento des Donas de
Case e Consumidores de Mines Gerais, esta em substrtuiçOo eo PROCON
Municipal de Bela Horizonte, conforme acordo entre os membros de
Comiss0o. 0 Deputado Antonio Andrade procede 0 leiture, ainda, do
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requerimento do Deputado Arlen Santiago em que solicita sejam ouvidos os
representantes da Esso Brasilejra de Petróleo Ltda. e da PETROBRAS
Distriburdora S.A., para obter esclarecjmentos sobre Os vazamenfos de
gasolina, oleo diesel. gas e querosene ocorridos no depósito da ESSO. no
Municipio de Montes Claros bern como os motivos que levararn a
PETRQBRAS a não ter construido depósito em distrito industrial. Submetidos
a votaçào, cada urn por sua vez. são os requerimentos aprovados. Após, 0
Deputado João Paulo passa a Presidéncia a Deputada Elaine Matozinhos e
apresenta requerimeno em que solicita seja ouvido o Diretor-Geral do
DETRAN-MG para obter esclarecimentos sobre as taxas cobradas por esse
Orgäo, uma vez que foram reajustadas em indices acirna dos da inflaçao
Submetido a votaçâo, é o requerimento aprovado. 0 Deputado João Paulo
reassume a drreção dos trabalhos e, curnprida a finalidade da reuniäo,
agradece a presença dos parlarnentares convoca os mernbros da Comissão
para a próxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Ostrabalhos.

Sala das Comissöes 3 de agosto de 1999
João Paulo. Presidente - Bené Guedes - Dimas Rodrigues

ATA DA 12 a REUNIAO ORDINARIA DA COMJSSAO DE TURISMO,
INDUSTRIA E COMERCIC

As quinze horas do dra seis de juiho de mil novecentos e noventa e nove
comparecem na Sala das Comissôes a Deputada Elbe Brandão e Os
Deputados Alencar da Srlveira JUnior, Márcio Cunha e Pastor George,
rnernbros da supracitada Comissão Havendo nUmero regimental, a
Presidente, Deputada Elbe Brandâo. declara aberta a reuniào e, em virtude
da aprovaçao de requerimento do Deputado MUrcio Cunha, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a ouvir a
explanaçao do Sr. George Normam Kutowa. Presidente da TECN!TUR, sobre
o evento Multirninas e a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidente
lé comunicado do Deputado Alberto Bejani, em que justifica sua auséncia na
reunião em virtude de sua visita ao MunicIplo de Santa Luzia, corn a CPI da
Carteira de Habilitaçao. A Presidente transforma a 1' Parte da reunião em
reunião especial e concede a palavra ao Deputado Márcio Cunha, autor do
requerimento que ensejou esta reunião, para consideraçoes iniciais.
Prosseguindo, a Presidente concede a palavra ao convidado para
explanacao, seguindo-se ampfo debate. Apás as consideraçôes finals do
convidado, a Presidente suspende os trabaihos Reaberta a reunião, a
Presidente passa 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
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a votaçãO de proposicUo sujeita a apreciacãO do Plenário. 0 Deputado Pastor
George, relator do Projeto de Lei n° 185/99, ernite parecer pela aprovacUo da
rnatéria corn as Emendas n°s 1 e 2. que apresenta. Submetido a discussUO e
votação, é aprovado o parecer. A seguir, a Presidente passa a 2 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposicão não
sujeita a apreciacUo do Plenário. Submetido a votacUo, é aprovado o
Requerimento n° 431/99. Durante a 3° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votaçâo de proposicão da Comissão, a
Presidente passa a direçUo dos trabaihos ao Deputado Atencar da Silveira
JUnior e apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando estudo da Mesa
da Assembléia corn vistas a viabilizar a participacão, por rnero da instalação
de stand', do Legislativo mineiro no evento Multiminas. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidëncia agradece a presenca dos pariarnentares. convoca
os membros da Comissão para a próxima reuniUo ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das Comissöes, 3 de agosto de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Alberto Bejani - Alencar da Silveira JUnior.

ATA DA 13° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia sete de julho de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados João Batista de Oliveira,
Dimas Rodrigues e Marcio Kangussu. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunrâo e. em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncra rnforma que
a reunião se destina a apreciar a pauta. 0 Presidente procede a leitura do
Oficio n° 344/99. do Secretàrio Adjunto da Secretaria de Estado de
Agricultura. Pecuária e Abastecirnento, que dispôe sobre urn grupo de
trabalho que vem estudando propostas para o Programa de
AgroindustrializacãO do Estado de Minas Gerais - PROAGRI - MG -,
indicando o Consultor Pedro Francisco Chagas Lucca para representar a
Comissão no referido grupo. Passando-se a 2a Fase da Ordern do Dia, o
Presidente procede a leirura do Requerimento n° 446/99, de autoria do
Deputado Paulo Piau, constante na pauta. Subrnetido a votação, é aprovado
o requerimento. A seguir, o Deputado Márcio Kangussu apresenta
requerimento solicitando seja realizada reunião corn as autoridades que
rnenciona, objetivando articular açöes conjuntas que visem a dar sustentacUo
a presenca do Banco do Nordeste do Brasil no vale do Jequitinhonha e
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70conscientizar as classes produtoras e trabaihadoras da regiao para o
processo de desenvolvirnento sustentado e, arnda, seja discutida na
Comissão a reabertura do Figorifico Frimisa, localizado no MunicIpio de
Teófilo Otôni. Colocados em votaçao, cada um por sua vez, são as
requerImenos aprovados 0 Deputado Dimas Rodrigues solicita seja
discutido na Comissão a reabertura do FrigorIfico Kaiowa, no Municipio de
JanaOba, com autoridades que menciona, e, ainda, seja realizada reunião
para se discutir a ocorréncia da doença "Sigatoka Negra" nos cultivos de
banana, nas areas dos Projetos JaIba e Gorutuba, no Node do Estado.
Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são aprovados 

Os
requerimentos Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlarnentares convoca as membros da Comissão para a
próxlrna reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das Comissães, 4 de agosto de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu - Dimas Rodrigues

TRAM!TAçAO DE PROPOSICOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 195/99

Cornissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social
Relatório

De autoria do Deputado Ambrósro Pinto, o projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo declarar de utilidade pUblica a entidade Movimento para
Recuperacao Humana, corn sede no MunicIpio de São Lourenço

A Comissão de Constituicão e Justiça apreciou prelirninarmente a matéria
concluindo por sua juridicidade constitucionajidade e legalidade na forma
apresentada

Dando prosseguimento a tramitaçao compete agora a este órgão colegiado
deliberar conclusivamente sobre o projeto. atendo-se a sua competéncia, nos
termos do ad. 103, I, "a', do Regimento Interno.

Fundamentacão
A instituição Movimento para Recuperacao Humana é saciedade civil sem

fins lucrativos que envida esforços em prol da habilitacão e da reabilitaçao de
pessoas carentes do municipto Para tanto, procura fundar e manter
estabelecimentos de arnparo as crianças e aos adolescentes necessitados,
de recuperacao para viciados em drogas, de reabilitacao para pessoas
portadoras de deficjêncja além de desenvolver outras atividades de
assisténcia social a população de São Lourenço. Merece, portanto, o titulo de
utilidade pUblica.

ApreSefltaremos emenda ao projeto para retificacão do nome da entidade,
em face do que dispöe o art. 1 1 de seus estatutoS.

ConclusãO
Em vista do aduzido. sornos pela aprovacãO do Projeto de Lei n o 195/99

corn a seguinte Emenda no 1.
EMENDA N o 1

D&-se ao art. 1 0 do projeto a seguinte redacão:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Movimento pam

Recuperacão Humana, corn sede no Municiplo de São Lourenco.".
Sala das ComissSes, 3 de agosto de 1999.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 380/99
Cornissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposlcãO em

epIgrafe tern par objetivo declarar de utilidade pãblica a AssociacãO Metodista
de Ação Social - AMAS Poços de Caldas, corn sede no MunicIplo de Poços
de Caldas.

A Comissão de Constituicão e Justiça procedeu ao exame prelirninar do
projeto, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e Ihe
apresentou a Emenda no 1.

Agora cumpre a esta Comissão apreciar a matéria, atendo-se aos lindes
estabelecidas no art. 102, XIV, "a" e 'c", do Regimento Interno.

Fundamefltacão
A referida instituicão é uma entidade sem fins lucrativ0s, instituida pela

Associação da Igreja Metodista, em 2/10/94. e tern por finalidade precipua a
prestação de serviços na area social, em favor da promocão humana,
traduzida na protecão da familia, na prestacão de serviçoS de saüde a
maternidade, a infância, a adolescéncia e a velhice, no combate a fome e a
pabreza e na integracão de seus beneficiadoS no mercado de trabalho.

Portanto. ela se faz merecedora do tItulo declaratório de utilidade pablica.
Conciusão

Em face do relatado, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 380/99
corn a Emenda no i, apresentada pela Comissão de Constituicão e Justica.

Sala das Comissöes, 3 de agosto de 1999.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N`357/99
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório

Pq
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o Projeto de Lei n° 357/99, do Deputado Chico RafaeL visa a determinar a

obrigatonedade da inclusão de estudo referente a dependéncia quimica em
disciphnas constantes no curriculo escolar de 10 e 2° graus. elaborado pela
Secretaria de Estado da Educaçao.

Publicada no "Diáno do Legislative" de 29/5/99, a proposição foi distribuida
a esta Comissão para exame de mérito, em obediência ao disposto no art. 40
c/c os arts. 188 e 102, VII. "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
o projeto de lei em anb!ise visa a determinar a obrigatoriedade da inclusáo

de estudos referentes a dependéncia quimica nos curriculos de ensino
fundamental e medic.

Convém observar alguns comandos legais referentes ao tema em questão.
A Constituiçao Federal. em seu art. 227, § 10, determina Clue 'o Estado

promoverá programas de assisténcia integral a saCide da criança e do
adolescente' e especifica. no inciso VII do § 3°, os "programas de prevenção
e atendunento especializado b criança e ao adolescente dependente de
entorpecentes e drogas afins". (Grifo nosso.)

A Constituiçao Estadual dispöe, no § 30 do art. 222. que " .pjvenção da
dependéncia de drogas e afinsé Clever do Estado". (Grifo nosso.)

A respeito da educaçao, elemento imprescindivel ao se tratar do objeto do
projeto de lei em questão, a Constituicão Federal define, em seu art. 24, IX,
Clue Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrenternente sobre ... educaçào, cultura, ensino e desporto". (Grifo
nosso.)

A mesma Constituiçäo define, em seu art. 22, XXIV, como competëncia
privative da União legislar sobre as diretrizes e bases da educaçäo naciona,
(Grifo nosso.)

Em cumpnmento a esse comando institucional, editou-se a Lei Federal n°
9.394, de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educaçào Nacional - LDBEN.

Baizando a ação normativa do legislador estadual, a LDBEN estabelece,
em seu art. 26. Clue 'os curriculos do ensino fundamental e médio devern ter
uma base nacional comum. a ser complementada, em cada sistema de
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. exigida pelas
caracteristicas regionais e locals da sociedade, da cultura, da economia e da
clientela". (Grifo nosso.)

A competéncia para elaboraçao da base nacional comum dos curriculos
escolares é do Ministério da Educação - MEC -, a quem coube a iniciativa de
elabor-ar os Parãrnetros Curricuares Nacionais - PCNs -, "capazes de orientar
açöes educativas adequadas aos ideais democráticos e a busca da qualidade

do ensino nas escolas brasileiras", segundo o Piano Decenal de Educação
para Todos (1993-2003), de autoria do próprio MEC, previsto no art. 214 da
Constituicão Federal.

Os PCNs inovam pedagogicamente introduzindo os temas transversais.
cujos conteüdos, não configurando uma aprendizagem a parte, são
trabalhados em amplitude pelas diversas areas de ensino, que os relacionam
as questöes da atualidade.

Urn desses temas, a saãde, inclui em seu bloco de conteãdos estudos
relativos aos males causados pelo uso de drogas (blcool, fumo e
entorpecentes).

A partir das observaçães e dos argumentos legais apresentados,
entendemos que a inclusão de estudos referentes a dependência quImica nos
curriculos do ensino fundamental e media, podera oferecer significativa
contribuição para o processo educativo de conscientização dos jovens e para
a prevenção do uso de drogas.

A lei proposta representaria manifestação da competéncia legislativa
estadual em carater complementar as normas estatuidas pea União.

Cabe ressaltar que Os termos 1 0 e 20 grau", usados na proposição sob
comento, referem-se a estrutura educacional não mais em vigor, implantada
pela Lei Federal n° 5.692, de 1971, e revogada explicitamente pea atual
LDBEN.

Conclusão
Em face do exposto, somos pea aprovacão do Projeto de Lei n° 357/99 no

1° turno, corn a Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

DO-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - E obrigatória a inclusOo, em curriculos do ensino fundamental e

médio, de estudos referentes a dependOncia quimica-uso de drogas - e sues
conseqüOncias neuropsiquicas e sociológicas.".

Sale des ComissOes, 4 de agosto de 1999.
SebastiOo Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro, relator - Antonio Cares

Andrada.
PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 277/99

Corn issão de RedacOo
O Projeto de Lei n° 277/99. do Deputado Durval Angelo, que declara de

utilidade püblica a Comunidade do Coracao Eucaristico de Jesus - COMCEJ -
corn sede no Municipio de Passos, foi aprovado em turno Onico, corn a

Emenda n° i.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art268 do Regimento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redacão final
que estã de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 277/99
Declara de utilidade püblica a Comunidade do Coraçao Eucaristico de

Jesus - COMCEJ -, corn sede no Municipio de Passos.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pübltca a Comunidade do

EucarIstico de Jesus - COMCEJ -, corn sede no Municipio de Passos.
Art. 2° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicação
Art. 3° - Revoga rn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 9 de julho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - AIlton Vilela. relator - Paulo Pettersen

Regis.
COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAçA0
- 0 Sr. Presjdente despachou, em 3/8/99 a seguinte comunicaçâo
Do Den uta rlo Alen	 ,--- IVId uunior, canco ciencia a Casa do

falecirnento da Sra. Raimunda Lopes Airneida, ocorrido em 3/8/99, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIR,A, 6 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 56 8 REUNIAO ORDINARIA, EM 4/8/99
Presidência dos Deputados José Braga e Dalmo Ribeiro Silva

Sumàrio: ComparecimentO - Abertura - 1 1 Parte: i Fase (Expediente): Ata -
Correspondêflcia Oficlo no 3/99, do Presidente do Tribunal de Justica do
Estado - RepresentacãO Popular n° 1/99 - Mensagem no 48/99
(encarninhando o Projeto de Lei nc 483/99). do Governador do Estado -

OfIcios - 2 3 Fase (Grande Expediente): ApresentacãO de Proposicôes.
Proposta de Emenda a Constituicâo no 22/99 - Projetos de Lei Complementar
nos 13 e 14/99: Projetos de Lei n

os 470 a 482/99 - RequerimentoS n
o
s 499 a

527/99 - RequerimentoS dos Deputados Arlen Santiago e outros, César de
Mesquita, Carlos Pimenta (2) e da Bancada do PSB - ComunicacOes.
Comunicacöes da Comissão de Turismo e do Deputado Sebastião Navarro
Vieira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Elaine Matozinhos,
João Leite, Jorge Eduardo de Oliveira. Carlos Pimenta e Sebastião Navarro
Vieira - 2 8 Parte (Ordem do Dia): 1 8 Fase: Abertura de lnscriçöes - Decisão da
Presidéncia - Designacâo de Cornissão: Comissâo Especial para Emitir
Parecer sobre a lndicaçdo do Titular da Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda a Constituicão no 21/99 - Cornissão Especial para Emitir Parecer
sobre o Veto Parcial a Proposiçào de Lei no 14.125 - Leitura de
ComunicacOes - Despacho de Requerimentos: RequerimefltoS dos
Deputados César de Mesquita, Carlos Pirnenta, Arlen Santiago e outros.
deferimento - RequerimentO da Bancada do PSB: indeferimento - Votaçâo de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Carlos Pirnenta: aprovacãO -
Requerimento no 208/99: requerimento do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, aprovacâo - Requerirnento n° 225/99; aprovacão na forma do
Substitutivo n o 1 - Requerirnento no 228199; aprovacão - Requerimento no
230/99; aprovacäo na forma do Substitutivo no 1 - Requerimento n° 249/99.
apresentacão da Emenda no 2; leitura da Ernenda no 2; votaçäo do
requerimento, salvo emendas: aprovacão; votação da Ernenda no 1,
aprovacão: votacão da Emenda no 2: aprovacão - 2° Fase. Questäo de
ordem; charnada para recornposicãO de "quorum"; existència de nümero
regimental para discussão da matéria em pauta - Discussão de ProposiçöeS.
Prosseguirnento da discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda a

Constituicão n o 13/99: discurso do Deputado João Leite; questão de ordem -.

Coraçao

Marco
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Comparecimento
- Corn parecem Os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvaiho

- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio
Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djaima Diniz - Doutor Viana
- Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elmo Braz - FOblo Avelar - Glycon Terra Pinto - Ivo José - JoOo
Batista de Oliveira - João Leite - JoOo Paulo - JoOo Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
MOrcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - ROmolo Aloise - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - SebastiOo Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Deciaro aberta a
reunjOo. Sob a protecOo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-SecretOrlo, para proceder 0 leitura
da ata da reuniOo anterior.

1° Pa rte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marco Regis, 2°- SecretOrio "ad hoc", procede 0 leitura da ata

da reuniOo anterior, que é aprovada sem restrigOes.
CorrespondOncia

- A Deputada Maria Olivia, 1aSecretOria "ad hoc", lé a seguinte
correspondOncja

OF IC JO
No 3/99, do Sr. LOcio Urbano. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais, encaminhando expediente relativo ao Projeto de Lei no
118/99, em tramitaçOo nesta Casa. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 118/99)

REPRESENTAcAO POPULAR N o 1/99
Do Sr. Marco Aurélio Flores Carone. Presidente da AssociaçOo Mineira dos

UsuOrios de Transportes de Passageiros e Carga - AMUT -, contra o
Deputado Anderson Adauto. Presidente desta Assembléia, por não ter ainda
instalado a CPI do Vale-Transporte. (- A ComissOo de Justiça. em
conformidade corn o art. 290 do Regimento interno.)

"MENSAGEM No 48/99*
Belo Horizonte. 30 de junho de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia, para exame dessa

egrégia Assernbiéia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera a Lei no
9.380, de 18 de dezembro de 1986. que disp(5e sobre o lnstituto de
Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

0 projeto e adotado tendo em vista os motivos expostos no documento que
me fol encaminhado pelo Presidente do IPSEMG e que anexo a esta
mensagem para con hecimento dessa Casa.

Apraz-me renovar a Vossa Exceléncia meus protestos de elevado apreço e
distinta consideracão.

itarnar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N o 483/99

Altera a Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986. que dspOe sobre o
Instituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

Art. 1°- 0 "caput" do artigo 20 e os artigos 22, 24 e 25 da Lei no 9.380, de
18 de dezembro de 1986, passam a vigorar corn as seguintes alteracOes:

"Art. 20 - 0 valor global das pensOes sera igual ao estipOndio de beneficio
do segurado."

"Art 22 - SerO concedido auxiiio-funeral ao dependente do segurado
falecido, ou ao representante da famlila, no valor correspondente as
despesas realizadas, observado o limite equivalente ao estipêndio de
ben efIcio."

"Art. 24- A receita do IPSEMG sera constitulda de:
- contribuição previdenciOria mensal do segurado correspondente a:

a) 8% (oito por cento) do respectivo estipOndio de contribuicOo, observado o
limite de 20 (vinte) vezes o vencimento minimo estadual:

b) 7,2% (sete virgula dois por cento) do respectivo estipéndio de
contribuição. incidente sobre a parcela que exceder o limite estabelecido na
alinea anterior.

II - contribuicOo previdenciário mensal da entidade empregadora
correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da contribuicão previdenciOria e
da mensalidade do pecOiio devidas pelo segurado a seu serviço.
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"Art. 25-
§ 20 - o estipêndio de contribuição não poderé ser inferior a 1 (urn)

vencimento minimo estadual.
§ 30 - No caso de acurnulaçao permitida, o estipêndio de contribuicão será

calculado levando-se em conta a soma total percebida pelo segurado a titulo
de proventos de aposentadoria. remuneraçao de cargo, emprego ou função
pü bI ca.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor no die 1 0 do més seguinte após completar 90
(noventa) dias da data de sua publicaçáo.

Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Administração

Péblica e de Fiscalização Financeira pare parecer, nos termos do art. 193, c/c
o art. 102. do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. José Marcos de Lima, Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Pernambuco, encaminharido voto de protesto dessa Casa contra
as declaraçoes do Ministro da Ciència e Tecnologia. (- A Comissão de
Educacão.)

Do Sr. José Augusto Tropia Reis, Secretário da Fazenda, encaminhando os
Demonstrativos Contábeis das Administraçoes Direta e Indireta e dos Fundos.
(- A Comissão de Fiscalizaçao Financeira.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz. Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal, informando sobre as Iiberaçôes de recursos financeiros
destinados ao Estado e referentes as parcelas dos contratos due relaciona.
assinados corn essa institujcão financeira, corn recursos do Orçamento Geral
da União. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, pare os fins do art. 74 da
Constiturção Estadual. c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. AntOnio Erdes Bortoletti. Diretor-Geral do DER-MG, informando,
quanto ao recapeamento do trecho da MG-453 due liga Paraguaçu a
Machado. objeto de solrcitaçao do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. que a
obra já consta no Programa de Conservaçao de Emergéncia da Construtora
Centro Mines Ltda.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais. Presidente da CEMIG, comunicando as
rnedidas tomadas em relação as pendéncias das audiéncias pOblicas.

Do Sr. José Pereira da Silva. Diretor do Departamento de GestOo do Fundo
Nacional de Assisténcia Social em exercicio, comunicando a transferéncia de
recursos destinados 0 manutenção dos serviços assistenciais de acao
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continuada para o Fundo Estadual de Assisténcia Social.(- A ComissOo do
Trabalho.)

Do Sr. Melchior Augusto de Melo, Superintendente Adunto do INCRA-MG,
encaminhando cópia do convOnio realizado corn vistas ao assentamento de
trabaihadores rurais na Fazenda Malvina, no Municipio de BocaiOva, e de seu
1 0 Termo Aditivo.

Do Sr. Raul David do Valle Junior, Diretor-Executivo do Programa de
ExpansOo da EducaçOo Profissional - PROEP -, comunicando a realizacOo de
convénio corn a Secretaria da EducaçOo corn vistas 0 implementacOo desse
programa em escola estadual localizada no Municipio de BrasOpolis. (-
Distribuidos 0 Comissão de FiscalizaçOo Financeira, para os fins do art. 74 da
ConstituiçOo Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Renato Santos Pereira, SecretOrio Municipal Adjunto de Governo de
Belo Horizonte, informando, em atençOo a requerimento do Deputado Rogério
Correia (pavirnentacão da Rua Herculano Soares da Roche, no Bairro São
Marcos). que a obra estO em andamento.

2 Fase (Grande Expediente)
ApresentacOo de ProposiçOes

o Sr. Presidente - A Mesa passe a receber proposicOes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos pare o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N° 22/99

Altera a SeçOo Ill do Capitulo II do Titulo IV da Constituição do Estado e
acrescenta dispositivo ao art. 242, que dispöe sobre a politica do turismo do
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 1 - Os dispositivos da ConstituicOo do Estado a seguir passam a

vigorar corn a seguinte redaçOo:
Art. 242 - 0 Estado apoiarO €

econômica, reconhecendo-o como
social e cultural.

ParOgrafo Onico - Para assegurar
este artigo, incumbe ao Estado:

I - promover a educacão do turismo em todos os niveis de ensino e
disseminar, na forma da lei, as informaçOes necessaries a conscientizacOo
pOblica para o desenvolvimento do setor no Estado..

Sale des ReuniOes, de julho de 1999.
Elbe Brandão - AntOnio Andrade - AntOnio Julio - Dinis Pinheiro - Maria

Tereza Lara - Fábio Avelar - AntOnio Carlos Andrada - Carlos Pirnenta - César

incentivarO o turismo como atividade
forma de promocOo e desenvolvimento.

a efetividade do direito a que se refere
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de Mesquita - Elmo Braz - Marco Regis - Maria Olivia - Paulo Pettersen -
Alberto Bejani - João Leite - Miguel Martini - João Batista de Oliveira - Hely
TarqUinio - Amilcar Martins - Wanderley Avila - João Paulo - Ailton Vilela -
Sebastião Costa - Mauro Lobo - José Henrique - Sargento Rodrigues - Jorge
Eduardo de Oliveira - Márcio Kangussu.

Justificação: Entre tantos autores que tratam a turismo coma fonte
nesgotável de pesquisa, cita-se o Prof. Cássio Avelino Scares Pereira,
minerro das Gerars, urn jovem irrequieto que soube corno ninguém escrever
sobre a terna corn mestria e profundo bom-senso e conhecimento da
realidade de nosso Estado. Aliado seu é todo a trade" do turismo, que, no
documento final do Semrnário Legislativo Turismo: Caminho das Minas.
ocorrido nesta Casa no ano de 1995, definiu, na Proposta n o 35, a seguinte:
"rntroduço, no ensino básrco, da atividade turismo, em abordagem
interdisciplinar, observando-se as especificidades regionais". Mais urna vez,
esta Assembléia assume seu papel de transformar em norma Os anseios da
populacão, para beneficro geral. Assim ensina o Prof. Cássio Avelino: "Ha
murtas polêmicas sobre a discussão conceitual do turismo. Ele é tratado coma
urn fenômeno econômrco, social e cultural, como indüstria, coma urn setor de
prestaçao de servrços como atividade econômica, enfim, constitui urn leque
muito grande de busca de definrçOes ( ... ). Somente considerando aspectos
multrdirnensronars do turismo e suas interaçoes corn outras atividades é
possIvel entender porque é dificil chegar a uma definiçao que seja
unrversalmente aceita. 0 turismo, dentro do seu amplo espectro e contexto.
não é uma atividade que passa ao largo das transformaçoes do mundo do
trabaiho e das necessidades da sociedade contemporânea, tampouco da
globalrzaçao e da reestruturaçäo das atividades econômicas e produtivas. A
consolidação de urn legislaçâo especifica para a setor corn base em urn
politica de turismo deve ser a rnanifestação primeira de urna conscientizaço
governamental para sua import5ncia como instrumento de crescirnento
econOmrco, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da populaçâo.
Sendo a turismo uma atividade multifacetada, quaisquer acSes do Governo,
correlatas a atividade, podem significar formas de viabilizar o estabelecimento
e a desenvolvimento do setor. Esta transcriçao "ipsis literis" mostra a
dimensão do turisrno para urn Estado potencialmente inestirnãvel.

Em qualquer ponto geográfrco de Minas Gerais encontra-se urn atrativo
turistrco inexplorado que precisa reverter em beneficia para a população. A
legislação estadual é vanguarda se considerar aquela existente no Pals;
porém, são necessários e prementes avanços malores utilizando a recurso do
ensino do turismo nas escolas mineiras. Assim. a Estado dará urn salto
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através de urn estilo arrojado de conscientizacãO geral visando a urn futuro
mais promissOr para a segmento que mais gera emprego e renda no contexto
econômicO mundial. Observada essa visão, espera-se dos nobres pares
desta Casa a apoio a presente proposicão, que definirá pioneiro rurno para a
setor entre todos Os outros Estados da Federação.

- Publicada, vai a matéria a Comissão Especial para parecer, nos termos do
art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N`13/99
Dispôe sabre a incorporacão de beneficio de que trata a art. 147 da Lei no

7.109. de 13 de outubro de 1977, ao vencimento dos servidores.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A gratificacão de que trata a art. 147 da Lei no 7.109, de 13 de

outubro de 1977, e suas alteraçöes serã incorporada ao vencimento dos
servidores beneficiados.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publrcacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrárro.
Sala das Reuniöes. 12 dejulho de 1999.
Rogerro Correia
- Publicado, vai a projeto as Camissöes de Justrça, de Admrnrstracãa

Püblica e de Fiscalizacãa Financeira para parecer, nos termos do art. 192, c/c
o art. 102, do Regimenta Interna.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 14/99
(Ex-Projeto de Lei Complementar no 26/97)

nstitui a Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, drspöe sabre sua
arganização e suas funçOes e dã outras providêncras.

A Assembléra Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I

Da lnstituiçãa e da Composiçãa da Regiäo Metropalitana do Vale do Alto
Paraopeba

Art. 1° - Fica instituida a Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba.
Art. 2° - A Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba é Integrada

pelos Municipios de Bela Vale, Capela Nova. Caranaiba, Carandai. Casa
Grande, Catas Altas da Naruega, Congonhas, Conseiherro Lafaiete, Cristiana
Otôni, Desterro de Entre-Rios, Entre-Rios de Minas, Itaverava, Jeceaba,
Lagoa Dourada, Lamirn, Moeda, Ouro Branco, Prranga, Queluzito, Rio
Espera, Santana dos Montes, São Bras do Suaçui, Senhora de Oliveira.

Paragrafo ãnico - Os distritos que vierern a emancipar-se par

11
 desmembramenta de municipios pertencentes a Regrão Metropolitana do

Vale do Alto Paraopeba tarn bern passarão a integrá-la.
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Da Regiäo Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba
Seçâo I

Das Funcoes Püblicas de Interesse Corn urn na Região Metropolitana do Vale
do Alto Paraopeba

Art. 30 - 
No planejamento, na organzacao e na execução das funcôes

pUblicas de interesse comum, a acão dos órgäos de gestão da Região
Metropoirtana do Vale do Alto Paraopeba abrangera serviços e instrumenfos
due repercutarn além do ãmbito municipal e provoquem impacto no ambiente
metropoljtano notadamente:

- no transporte intermunicipal, Os serviços que, diretamente ou através de
integraçao fisica e tarifária, compreendarn os deslocarnentos dos usuários
entre Os municipios da região metropolitana

Ii - na preservaçao, na proteço do meio ambiente e no combate a poiuicão
as acöes voitadas para:

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento
b) gerencrarnento de recursos naturals e preservação ambiental;
c) conservaçao, manutençao e preservacao de parques e santuários

ecologicos;
d) na cnação de central de selecão e reciciagem de lixo urbano e hospitalar:
III - no aprovertamento dos recursos hidricos. as açoes volt adas para a

garantra de sua preservacão e de seu uso, em funçao das necessidades
metropolitanas

IV - na criaçäo de central de abastecimento para a região precedjda de
avalraçao do potencial produtivo de cada municipio;

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econOmico'
a) rncentrvo a instalação de empresas na região'
b) incentivo as pequenas e médias empresas:
c) politicas setoriais de geração de renda e empregos;
d) rntegraçao corn as demais esferas governamenta is
e) integraqão da região nos pianos estaduais e nacionais de

desenvolvimento'
f) incentivo ao desenvolvimento
g) promoção de gestöes junto as esferas estadual e federal para a definitiva

ntegraçao da Regrao Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba corn a Regiao
Metropolitana de Belo Horizonte, notadarnente para assegurar a melhoria das
telecomunicacoes e a reestruturacão e a ampiiaçao da malha rodoferrovjária

VI - na def:nrção de diretrizes metropolitanas de politica de saade, baseadas
na prevençao, no aparelhamento da rede básica e na integraçao da rede

püblica e privada;
VII - no sistema de telecornuniCacão, os servicos que, diretarnente ou

atravéS de integracão fisica e tarifária, compreendam as cornunlcacöes dos
usuáriOS entre os municipiOs;

VIII - na exploracäO do turismo ecologicohistorIc0cUlturai baseada na
preservacãO da reserva ambiental e do patrimônlo histórico,

IX - na cartografia e nas inforrnacöes básicas, o mapeamento da região
metropolitafla e o subsIdio ao planejamento das funçöes pablicas de interesse
comum.

Parágrafo ünico - Os pianos especificos de uso do solo due envoivarn area
de mais de urn municipio serão coordenados em nIvei metropolitano, corn a
participacâo dos municipios e orgãos setorrars interessados.

Seçäo II
Da Gestão da Região Metropolitana do Vale do Alto

Paraopeba
Art. 40 - A gestão da Região Metropolitafla do Vale do Alto Paraopeba

compete:
I - a Assembléia Metropolitana, em niveis regulamentar, financerro e de

controle;
II - as instituicOes estaduals, municipais e rnterrnunlclpaiS, vincuiadas as

funçöes püblicas de interesse comum da regiào metropolitafla, no nivel do
planejamento estratégico, operacional e de execucão;

III - ao Conselho de DesenvoIvimento Econômico e Social Metropolitaflo.
Seção III

Da Assembléia Metropoiitafla da Região do Vale do Alto Paraopeba
Art. 50 - A Assembléia Metropolitana da Regiao do Vale do Alto Paraopeba.

órgão colegiado corn poderes norrnativos e de gestão financeira dos recursos
do Fundo de DesenvolVirnento Metropolitano do Vale do Alto Paraopeba,
compete:

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integracão do
planejamento, organizacão e execucão das funçôes püblicas de interesse
comum:

II - zelar peia observància das normas, mediante mecanismoS especificos
de fiscaiizacão e controIe dos órgäos e entidades metropolitanas

III - elaborar e aprovar o Piano Diretor MetropoIitaflO, acompanhar e avaliar
a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farao parte as
politicas globais e setoriais para o desenvolvtmentO sócio-econômico
rnetropolitano, bern como o elenco de prograrnas e projetos a serem
executados, corn as modificacOeS due se fizerem necessáfias a sua correta
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IV - aprovar as politicas de aplicaçao dos investimentos püblicos na Região
Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, corn as respectivas prioridades
setoriais e espaciais, explicitadas no Piano Diretor Metropolitano e em seus
programas e projetos:

V - promover a compatibiiizaçSo de recursos de distintas fontes de
financiamento destinados a implementaçâo de projetos indicados no Piano
Diretor Metropolitano;

VI - administrar o Fundo de Desenvolvjmento Metropolitano:
Vii - aprovar seu própno orçamento anual, no due se refere aos recursos do

Fundo de Desenvolvirnento Metropolitano;
VIII - aprovar as pianos plunanuais de investirnento e as diretrizes

orcamentárias da Regiao Metropohtana do Vale do Alto Paraopeba;
IX - estabelecer as diretrizes da politica tarifária dos serviços de interesse

comum metropojitanos
X - colaborar para o desenvoivimento institucionai dos municipios que nào

disponham de capacidade de pianejamento próprio:
XI - aprovar os balancetes mensais de desembolso e Os relatórios

semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento Metropohtano:
XH - aprovar as relatórros semestrais de avahaçao de execução do Piano

Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e projetos;
XIII - estimular a partrcipação da sociedade civil na definiçao dos rumos do

desenvolvimento da Regiao Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba:
Art. 6° - A Assembiéia Metropoljtana do Alto Paraopeba sera composta de:

- Prefeitos dos municipios que compOern a Regiao Metropolitana do Vale
do Alto Paraopeba:

II - Vereadores das Càmaras dos municipios que compöem a Regiaa
Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba. na proporção de 1 (urn) Vereador
para cada 5.000 habitantes ou fraçao, respeitado o limite mãximo de 3 (trés)
Vereadores por municIpia:

Ill - 2 (dois) Deputados representantes da Assembléja Legisiativa,
designados pela Cornissão de Assuntos Municipais e Regionalizacao:

IV - 1 (urn) representante do Poder Executivo Estadual. designado pelo
Governador do Estado, para mandato coincidente corn o deste;

§1° - Cada membro terá urn suplente, que atuará no caso de impedimenta.
§20 - A representacao da Câmara Municipal far-se-a mediante eieiçao, para

mandato de 2 (dois) anos, perrnitida urna reconduçáo.
§3° - A participacao na Assembléja Metropolitana não será remunerada.

Seçao IV

Do Conseiho de Desenvolvimento Econômica e Social
Art. 7 0 - Ao Conseiho de Desenvoivimento Econômico e Social compete:

- planejar, elaborar e propor projetos integrados de desenvolvimento
econômico e social para apreciacão da Assembléia Metropolitana do Vale do
Alto Paraopeba;

II - buscar alternativas de financiarnento de projetos e programas de
interesse da RegiSo Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem discutidos no
âmbito da Assembléia Metropolitana;

IV - promover discussöes, visitas e audiências pUblicas, corn a objetvo de
ampliar a participação da sociedade civil no debate e na busca de soiucöes
dos problemas da Regiao Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba.

Art. 81 - 0 Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de carãter
consultivo, terá a seguinte composicãO:

I - representantes dos conselhos municipais;
II -representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Art. 90 - A Assembiéia Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba

regulamentará as critérios de escolha dos representantes do Conselho de
Desenvoivirnento EconOmico e Social da Região Metropolitana do Vale do
Alto Paraopeba, de acordo corn a seu Regirnento Interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 10 - Os rnunicIpios do entorno da Regiao Metropolitana do Vale do Alto
Paraopeba atingidos pelo processo de metropolitanizacãO constituirâo a colar
metropolitano e integrarSo a planejamento, a organizacão e a execucäo das
funçöes püblicas de interesse comum.

Art. 11 - A integração, para efeito de pianejamento, organizacão e execução
de funçöes péblicas de interesse cornurn dos municipios que cornpöem a
colar metropolitano se fará par meia de resolucão da Assernbléia
Metropolitana da Regiao do Vale do Alto Paraopeba, assegurada a
participaçäo do municiplo diretamente envolvido no processo de decisão.

Capitulo Ill
Das Disposiçöes Gerais

Art. 12 - Aplicam-se integraimente a Região Metropolitana do Vale do Alto
Paraopeba as regras contidas no Capitulo I - Disposiçães Gerais, arts. 1 0 a 6°
da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeira de 1993, que dispOe sabre
normas gerais relativas ao planejamento ea execuçSo de funçöes piiblicas de
interesse cornum, a cargo da região metropolitana, sobre as atribuicOes, a
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organizaçao e a funcionamento da Assembléla Metropolitana de Belo
Horizonte e dé outras providéncias.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 14 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 4 de agosto de 1999.
José Milton
Justificaçao: Fundamentados no art. 44 da Constituiçao Estadual, que

dispoe sobre as paràmetros necessárjos a criação de regiäo metropolitana e
determina que legislação complementar regulará a execuçao das funçoes
püblicas de interesse comum, apresentamos esta proposicão, que cria a
Regiao Metropohtana do Vale do Alto Paraopeba.

A Regiao Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba, idealizada a partir da
necessidade de maximizar investirnentos em suas potencialidades,
representa urn esforço na busca de soluçöes compartllhadas, por meio de urn
planejamento integrado que garanta meihorias urbanas e rurais para Os mais
de 300 mil habrtantes dos 23 municipios que a compöem. Está localizada na
região central do Estado e inserida no Quadrilátero Ferrifero, e urna de suas
maiores caracteristicas é a mineraçao. E. indubitavelmente, uma das regiöes
de grande umportáncja econômica e social do Estado de Minas Gerais.
Concenfrando empresas de grande Porte corno a Ferteco Mineraçao S.A.. a
Cia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderürgica Nacional - CSN -, a Itaminas
- Minas do ltacolomy, a Açominas e dezenas de mineradoras que atuam na
região extraindo e transformando minerais.

Em toda sua extensão a regiâo é servida por maihas rodoviárias e
ferroviárias de boa qualidade que a ligam aos grandes centros do Pais.
Destacamse as Rodovias BR-040 (Rio-BH-Brasilia), a Ferrovia do Ago e a
antiga ferrovia (Ramal Paraopeba) que faz parte da linha que liga Bela
Horizonte ao Rio de Janeiro. A indüstria do turismo é outro fator de peso,
representado pela cidade de Congonhas, Patrimônio Cultural da Humanidade.

Apesar de todo esse potencial, a regiào carece de projetos de
desenvolvimento econômico e social capazes de criar alternativas ao
crescente desemprego fruto do progresso tecnolágico: ao esvaziamento do
campo, decorrente da falta de incentivo a pequena produçâo familiar; a
deficiência da prevençao e do tratamento de doenças e a degradacão
ambiental a poluiçao e ao assoreamento do rio Paraopeba e seus afluentes,
consequencias da histórica exploraçao mineradora e da inexistência de
estacoes de tratamento de esgotos sanitários, por exemplo.

A instutuicâo da Região Metropolitana do Vale do Alto Paraopeba seria a
meduda mais eficaz para enfrentar esses desafios. A implantaçao de projetos
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de deseflVolVimento eliminarà as diferenças e proporciOnara meihor qualidade
de vida a populacão, par meio do esforco comum das Prefeuturas Municipais e
do GoverflO do Estado.

A concentracao urbana inevitável nos centros que oferecem meihores
oportunidades e conforto social descarta soluçôes localizadas, o que exige a
aproveitamento das potencialidades de cada cidade, garantindo meihonas
urbanas e aumento da producão agricola, em atendimento a toda a
populacãO. Urn municipio não pode se encerrar em si mesmo, e a
planejamento integrado é, hoje, a ünica formula eficaz para a implementacão
de projetos de desenvolvimento. A Regiãa Metropolitana do Vale do Alto
Paraopeba será responsável pela concepcãO de urn novo sistema de
transporte coletivo, corn tarifas Onicas regionais; urn nova e moderno sistema
de telefonia regional; a criação de central de abastecimentO, evitando-se as
intermediacöes desnecessariaS; a irnplantacão de consórCios na area de
saUde, ampliando-se a nürnero de beneficios e beneficiarioS: a consolidacão
de urn sistema de pesquisa e utilização das reservas ecolOgicas, explorando
a sua biodiversidade e seu potencial turistico-ecolOgico e implernentando
medidas que garantarn a preservacão da riqueza ambiental. SerO
responsável, ainda, pela tomada de medidas visanda a busca de soluçOes
integradas para recuperacão dos mananciais. garantia da qualudade da agua,
do ar, conservaçâo e usa do solo.

Outras medidas consolidariarn urn sisterna de pesquisa para levantamento,
restauraçao e preservacão de obras de arte, patrirnOnios culturais datados
dos séculos XVII e XVIII. encontrados em toda a região, objetivanda a
exploração do turismo cultural.

A definicao dos rnunicipias para cornposicão da Regiâo Metropolitana do
Vale do Alto Paraopeba partiu da sua localizacäo na bacia do rio Paraopeba.
Ao todo sâo 23 municipias, localizados integral ou parcialmente em sua area.

Estarnos certos de que a instituiçãa da Regiao Metropolitana do Vale do
Alto Paraopeba apontara soluçOes cornpartilhadas aos problemas localizados,
diminuindo as diferencas regionais e proporcionando uma vida meihor e mais
digna para a populacão do vale do Alto Paraopeba e adjacOncias.

- Publicado, vai a projeto as CornissOes de Justiça e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102. do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 470/99
Declara de utilidade pOblica a Associacão de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Santa Margarida - APAE -, corn sede no MunicIpio de Santa
Margarida.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 10 - Fica declarada de utilidade püb!ica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Santa Margarida - APAE -, corn sede no Municipio de
Santa Margarida.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1999.
Elbe Brandão
Justificação: Este projeto é da mais alta significãncia para o povo de Santa

Marganda, considerando o trabaiho que a APAE desenvolve em beneficio
daqueles que acorrem aos seus cuidados em busca de ajuda. E conhecida a
acão desenvolvida pefas APAEs espa!hadas pe!os quatro cantos do Brasil. A
solidariedade e o trabaiho exaustivo dos voluntários e dos funcionários são de
grande valor para integrar as pessoas especiais na vida social e profissional
do Pals como verdadeiros cidadãos merecedores de toda a atenção. A
abnegação é o grande lema desse exército de muiheres e homens que fazem
dessa entidade uma das mais respeitadas e reconhecidas pelo Governo e
pela sociedade. Em especial, cita-se a assistéricia àque!es menos favorecidos
que deveriam ser assistidos pelo Estado. Acredito que este breve relato é
suficiente para sensibilizar os nobres pares desta Casa para aprovarern este
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça. para exarne preliminar.
e do Trabaiho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LE! N o 471/99
Declara de utilidade püblica a Associação dos Aposentados e Pensionistas

de São João Nepomuceno. corn sede no Municlpio de São João
Nepomuceno.

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

e Pensionistas de São João Nepomuceno, corn sede no Municipio de São
João Nepomuceno.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pub!icação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de juiho de 1999.
Bené Guedes
Justificação: A Associaçao dos Aposentados e Pensionistas de São João

Nepomuceno tern como finalidade defender os direitos e interesses dos seus
associados, prestando-Ihes 	 quando necessário, assistência jurIdica,
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extensiva a seus dependentes legais, e tomando providéncias cabivers junto
aos órgãos de beneficéncia e as reparticôes püblicas para o fiel cumprimento
de assisténcla aos aposentados e aos pensionistas. Além disso, a Associação
apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade péblica, razão
pela qual so!icitarnos a aprovacão da presente proposicãO.

- Pub!icado, vai o projeto as Cornissães de Justiça. para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberacãO, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 472/99
Dec!ara de utilidade püblica o Esporte C!ube União Vargem Alegre. corn

sede no Municipio de Ervá!ia.
A Assembléia Legis!ativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica dec!arado de utilidade péb!ica o Esporte C!ube União Vargern

Alegre, corn sede no Municipio de Ervália.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçöes em contrãrio.
Sala das ReuniOes, dejuiho de 1999.
Bené Guedes
Justificacão: 0 Esporte C!ube União Vargern Alegre é urna sociedade civil

sern finalidade lucrativa que tern entre outros objetivos definir a prática de
esporte, desenvo!vendo o intercâmbio social e esportivo corn outras
sociedades congéneres. Além disso, apresenta os requisitos legais para ser
declarado de utilidade péblica, razão pela qual solicitarnoS a aprovacão desta
proposicão.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica. para exame pre!irninar,
e de Educacão. para de!iberacão, nos terrnos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 473/99
Dec!ara de utilidade pablica o Templo Umbandista Amor e Redenção, corn

sede no Municipio de Leopo!dina.
A Assernb!éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica dec!arado de utilidade péblica o Ternplo Umbandista Amor e

Redenção, corn sede no Municipio de Leopo!dina.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicOes em contrãrio.
Sala das Reuniães, dejuiho de 1999.
Bené Guedes
Justificação: 0 Ternp!o Urnbandista Amor e Redenção é sociedade civil sem

finalidade lucrativa que tern por objetivo praticar caridade espiritual, baseada
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nos phncipios da doutrina umbandista.
A entidade presta atendimentos aos necessitados nos seguintes setores:

educacional e assistencial por rneio de ambulatório medico, gabinete dentário,
creches e distribuição de sopa a pessoas carentes, entre outras modalidades
de assistëncia em geral.

Alérn disso, a presenta os requisitos legais para ser dedarada de utHidade
pUblica, razão pela qual solicitamos a aprovaçao desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 474/99
Dedara de utilidade pCbUca o Esporte Clube Laranjal, corn sede no

Municipio de Laranjal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Esporte Cube Laranjal, corn

sede no Municipio de Laranjal.
Art. 2 0 - Esta Id entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrãrio.
Sala das Reuniôes, dejuiho de 1999.
Bené Guedes
Justificaçao: 0 Esporte Clube Laranjal é uma sociedade civil sem finalidade

lucratrva, cujo objetivo, entre outros, é a prática de esportes. Desenvolve,
ainda, o interc5mbio social e esportivo corn outras sociedades congéneres.

Como o Clube apresenta os requisitos legais para ser declarado de utilidade
püblica, solicitamos o apoio a aprovacão desta proposição.

- Publicado. vat o projeto as Comtssães de Justiça, para exame preliminar.
e de Educaçao, para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I. do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 475/99
Declara de utilidade pUblica o Conseiho Central do Divino Espirito Santo de

Barbacena da Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no Municiplo de
Barbacena.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade püblica o Conselho Central do Divino

Espirito Santo de Barbacena da Sociedade de São Vicente de Paulo, corn
sede no Municipio de Barbacena.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, dejulho de 1999.
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Bené Guedes
Justificacão' 0 Conselho Central do Divino Espirito Santo de Barbacena da

Sociedade de São Vicente de Paulo é sociedade civil sem finalidade lucrativa,
cujo objetivo é, dentre outros. manter obras de assistência social, promover
atividades de natureza social e espiritual, visando ao aprofundamento dos
conhecimentos de seus mernbros. conforme Os preceitos da Sociedade de
São Vicente de Paulo. através de encontros, palestras e refiexöes.

Pelo exposto, contamos corn a aprovacão deste projeto de let.
- Publicado, vat o projeto as CornissOes de Justica, para exame preliminar,

e do Trabalho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 476/99
Declara de utilidade pUblica a Casa da Cultura Monsenhor Geraldo Mendes

Monteiro. corn sede no Municipio de Laranjal.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1 0 - Fica declarada de utilidade pablica a Casa da Cultura Monsenhor

Geraldo Mendes Monteiro, corn sede no Municipio de Laranjal.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicöes em contráriO.
Sala das Reuniöes, de juiho de 1999.
Bené Guedes
Justificação' A Casa da Cultura Monsenhor Geraldo Mendes Monteiro é

sociedade civil sem finalidade lucrativa, cujo objetivo é, entre outros.
promover açöes culturais e artisticas no Municipio de Laranjal e nas cidades
da região, mantendo oficinas de müsica, dança, canto, pintura, trabalhos
manuals, entre outras, visando ao desenvolvimentO cultural e artistico de
criancas e adolescentes carentes.

Pelo exposto, contamos corn a aprovacão deste projeto de lei.
- Pubicado, vat o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,

e de Educação para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento nterno.

PROJ ETC DE LE! N° 477/99
Declara de utilidade pCblica a Loja Maçônica Umbral das Vertentes, corn

sede no Municipio de Tiradentes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pablica a Loja MaçOnica Umbral das

Vertentes, corn sede no MunicIpio de Tiradentes.
Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revoga rn-se as disposicöes em contrãrio.
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Sala das Reuniöes, de agosto de 1999. 	

92
Wanderley Avila
Justificacão A Loja Maconica Umbral das Vertentes é sociedade sem fins

lucrativos fundada em 21/4/90. Tern como objetivo o apeeicoarnento moral,
social e intelectual da humanidade, por meio do cumprimento do Clever e da
prátrca desinteressada da beneficêncja

A Loja preenche todos os requisitos para receber o titulo declaratório de
utilidade püblica estadual. conforme documentaçao apresentada e, pelos
relevantes serviços prestados a comunidade carente, acreditamos ser ela
merecedora do pleito.

- Publicado vai o prceto as Comissöes de Justiça, para exame preNminar,
e do Trabaiho, para delberaçao nos termos do art. 188, c/c o art 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LE! N o 478/99
Dispöe sobre a criaçao da Area de Proteçao Ambiental do Lago Soledade

do Maciço da Serra Ouro Branco e dá outras providéncias
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam declarados como Area de Proteçao Ambiental do Lago

Soledade Os terrenos que integram o entorno desse lago, situados na serra
Ouro Branco, nos Municipios de Ouro Branco e Congonhas

Parágrafo ünico - Os limites da Area de Clue trata o "caput" deste artigo so
definidos pelo perimetro do lago Soledade, que é de 53km (cinquenta e trés
qullômetros), corn volume de água de 66.000.000m 7 (sessenta e seis mithöesde metros c/ibicos).

Art. 2° - A APA do Lago Soledade destina-se a recuperaçao , apreservaçãoe a con servação do lago, corn vistas:
- a proteçao do ecossistema local, para manutençao do regime

hidrográfico;
H a preservacao dos remanescentes florestais'
III - 	 recomposiçao florestal da mata ciliar e das demais areas de

Dreservacão permanente previstas na Lei no 10.561. de 27 de dezembro de
1991;

IV - a melhoria nas condicôes para recuperagao e proteçao da fauna e da
flora regional

V - ao estimulo a meJhoria da qualidade arnbiental nas areas circunvizinhas.
Parágrafo ünico - As empresas que desrespeitarem esta lei estaráo sujeitas

a responsabilidades civil e criminal.
Art. 30 - E proibido, na Area de Proteçao Ambiental e nas areas

circu nvizi n has:
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I - promover açôes de desmatamento e degradacão ambiental de

drenagem. aterro, obstrucöes de canals e outros que descaracterizem os
ecossistemas do entorno do lago, sern as medidas compensatórlas de
recuperacâo ambiental, resguardando o efeito estabilizador da cobertura
vegetal contra o aparecimentO dos pontos suscetiveis a erosão:

II - realizar obras due importem a ameaca ao equilibrio ecológiCo ou que
atentem contra os objetivoS referidos no art. 3 0 , I, desta lei,

III - pescar corn a utilizacão de redes, tarrafas, armadilhas ou
assemeihados.

Art. 4° - 0 Estado se articulará corn os MunicIplos de Ouro Branco e
Congonhas para a implantacão e a administracaO da Area de Proteçäo
Arnbiental - APA - do Lago Soledade.

Paragrafo ünico - Para a gestâo da APA do Lago Soledade sera criado
órgão colegiado, composto de representanteS dos poderes püblicos estadual
e municipal e de entidades da sociedade civil organizada.

Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa
dias.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãO.
Art.7° - Revogam-se as disposicôes em contrárlo.
Sala das ReuniOes. 28 de juiho de 1999.
José Milton
Justificação: 0 projeto de lei em tela visa assegurar a recuperacãO e a

preservação do lago Soledade, por melo de gestão integrada dos seus
recursos naturais.

A proposta de criação da APA na extensão prevista neste projeto de lei
permitira o desenvolvimefltO e a implantacäo de programas de cunho
ambiental, promovendo açöes de recuperacão da vegetacào cillar e das
matas meihoria das técnicas de manejo, programas de educação ambiental e
meihorias qualitativas e quantitativaS das aguas do lago Soledade.

0 projeto propOe instituir urn instrumento de planejamento regional,
modificador do rnodelo de gerenciamento existente na maior pade do Estado,
buscando estabelecer harmonia ecológica entre o lago e as cidades. corn urn
permanente aproveitamento dos recursos naturals due as envoivem. Na
administração dessa unidade de conservacäo, sao importantes as açöes
integradas da sociedade civil e do poder püblico, para haver êxito nesta
iniciativa.

Salientamos Clue o projeto de lei visa também a beneficiar os MunicipiOs de
Ouro Branco e Congonhas na participacão do ICMS ecológico, previsto nas
Leis n os 12,040, de 28/12/95, e 12.428, de 27/12/96, rnelhorando a
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arrecadação e poss:bil,tando a custeio para manutençao da refebda area de
protecão ambiental

- Pubjicado vai o projeto as Comissöes de Justica e de Melo Ambiente para
parecer. nos termos do art. 188. c/co art. 102. do Regimento Interno

PROJ ETO DE LEI N o 4 79/99
Autoriza o Governador do Estado a conceder a sedor pUblico inativo o

direito a percepcão de proventos corn base no vencimento correspondente a
jornada de trabaiho de quarenta horas semanais

A Assemblera Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Governador do Estado autorizado a conceder ao seidor

püblico inativo aposentado ern data anterior a publicação do Decreto no
36.737, de 1995, o direito a percepçao de proventos corn base no vencimento
correspondente a jornada de trabaiho de quarenta horas semanais

Art. 2 0 - 0 disposto no artigo anterior aplica-se ao ocupante de cargo ou ao
detentor de funçao pübhca posicionado nos segmentos de classe constantes
nos quadros anexos do Decreto no 36.033, de 14 de setembro de 1994,
relacionados no art. 2° do Decreto n o 36.737, de 31 de marco de 1995.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrárjo.
Sala das Reuniöes, de 	 de 1999
Alberto Bejani
Justificacao Normas juridicas alternam diferentes determinacoes a respeito

da jornada de trabaiho a ser cumprida pelo servjdor pUblico estadual
Vejamos alguns exemplos:

- 0 Decreto no 16.409, de 1974, que dispöe sobre o quadro permanente a
que se refere a Lei no 5.945, de 1972, estabejeceu em seu art. 18. I, a
diárrade 8 hams de trabaiho para Os servidores püblicos

- Comandos legais posteriores como a Lei no 9.401, de 1986, e Os Decretosn os 27.471 de 1987, 29.302. de 1989, 29.344 e 29.650, de 1989, dispuseram
sobre a reduçao da iomada de trabaho de servidores püblicos.

- Em 1995, o Decreto no 36.737 fixajornada de trabaiho de  horas para os
segmentos de classe que menciona, dos quadros especiais de que trata o
Decreto no 36.033, de 1994, e da outras providéncias

No parágrafo Unico do art. 1°. essa lei dispoe que a servidor que atualmente
cumpre 6 horas de trabalho e que ocupe cargo dos segmentos de classes de
que trata esse artigo poderá optar pela jornada de 8 horas, no prazo de 10
dias a contar da data da publicaçao do decreto. 0 mesmo decreto, em seu
art. 5°, incorpora aos valores estabejecidos na tabela do Decreto n o 36.631,
de 1994, as parcelas remuneratOrjas decorrentes do reenquadramento ou de
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reposicionamefltos anteriores, bem como aquelas relativaS as gratificaçöes

extintas em lei.
Para os funcionários que na época fizeram opção por 8 horas diànas de

trabatho, foi estabelecida uma tabela de vencimentos pela jornada semanal
de 40 horas de trabalho, o que represefltOU urn significativO aumento em sua
rem u n era ção.

Assim. a partir do Decreta no 36.737, passa a ocorrer a seguinte situacãa:
servidoreS püblicos que se aposentaram no periodo de 1986 a 1994 a fizeram
tendo sua jornada de trabaiho reduzida a partir das determinacoes legais
supracitadas Dessa maneira, esses servidores não tiveram acesso a
possibilidade de opção pela jornada diana de 8 horas de trabalho nem ao
conseqUente aumento de remuneracãO, oportunidade concedida aos
servidores em atividade.

Cumpre lembrar que a Constituicâo Federal de 1988 estabelece, no § 8°
(acrescido pela Emenda a Constituicão n° 20, de 15/12/98) do ad. 40, que "as
proventos de aposentadonia e as pensOes serão revistos na ' sma
proporcão e na mesma data, sempre que se modificar a remuneraca dos
servidores em atividade, sendo também estendidos aos apepadpaO5
ensionistaS quaisquer beneficios ou vantageflS posteriormen te

a  servidores em atividade. inclusive quando decorrenteS da transformacão
ou classificacao do cargo ou funçäo em que se deu a aposentadoria ou que
serviu de referéncia para a concessão da pensão na forma da lei". (Gnfo
nosso.)

Normas juridicas estaduaiS anterioreS a atual Constituicàa já estendiam a
aposentados beneficios ou vantagens concedidos aos servidores pübicos em
atividade. coma a Lei n° 9.262. de 1986. que dispOe em seu art. 6° direito

de opção previsto no artigo anterior é extensivo a MgistradO eIhjra
do Tribunal de Contas, ja aposentaOS". (Gnifo nOSSO.)

A luz do citado dispositivo constituciofla, que explicita o direito do servidor
aposentado de ter acesso aos beneficioS e vantagefls concedidos aos
servidores em atividade, parece-nos evidente sejam necessárias providëflcias
para garantir ao aposentado o beneficio em questão. que Ihe é de direito.

For essas razöes é que submeto a meus nobres pares este projeta de lei.
contando corn a seu apoio para que esta propoSicaO seja transformada em lei
e venha a corrigir as distorcoes apontadas, existentes a padir do Decreto no
36.737, de 1995.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de AdminlstracãO
Pablica e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do ad. 188, c/c
a art. 102, do Regimento Interna.
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PROJ ETO DE LEI No 480/99 	
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Declara de utilidade püblica a Fundação Pró-Defesa Ambiental, corn sede
na cidade de Lavras.

A Assemblera Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Fundaçao PrO-Defesa

Ambiental - FPDA -, corn sede na cidade de Lavras
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniôes de agosto de 1999.
Cabo Morais
Justificaçao A Fundacäo Pró-Defesa Ambjental e sociedade civil sem fins

lucrativos e tern seu estatuto registrado no Cadório do 2° Oficio de Notas, de
Lavras. Tern par finalidade proteger a meio ambiente, lutar pela implantacao
de areas verdes e criar uma consciêncja ecologica

Conforme atesta a Delegado da Comarca de Lavras, a instituiçao funcionaregularmente ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas
dóneas, que nenhuma remuneracao percebem pelo exercicio dos respectivoscargos.

Em caso de dissolução da entidade seus bens serão doados a instituiçao
congénere.

For se evidencjar a caráter de utilidade püblica de due se reveste a
enhdade esperarnos a aprovaçao deste projeto de lei

- Publicado vai a projeto as Comissoes de Justiça, para exame preliminar,
e de Meio Ambente. para deliberaço, nos termos do art 188, c/c a ad 103.
Inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 481/99
Declara de utilidade püblica o Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca -

CENCOMB p -, corn sede no Municiplo de Caldas
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pUblica o Centro Comunitárjo do Bairro

Pedra Branca - CENCOMBN -, corn sede no Municipio de Caldas
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicôes em contrário.
Sala das Reuniöes de 	 de 1999
Bilac Pinto

Justificacao C Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca, fundado em
12/10/86 e sociedade beneficente e sem fins lucrativos. Suas acöes tern
coma objetivo promover a cidadào 16 residente, elevando o seu nivel cultural,
educacional técnico e espiritual bern como induzi-lo a se integrar no meio
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rural. Cuidar da saUde. do saneamefltO básico e sensibilizar a cornunidade na
prevencão e defesa do meio ambiente fazern também parte das suas
principaiS metaS.

Acrescente-Se a fate de a entidade apresentar as requisitos legais para ser
declarada de utilidade piblica, razão par due esperamos a anuência dos
nobres colegas ao titulo declaratórlO proposto.

- Publicado, vai a projeto as ComissöeS de Justiça, para exame prelirninar,
e de EducacãO, para deliberacãO, nos termos do ad. 188, c/c a ad. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 482/99
Altera as ads. 3° e 40 da Lei no 11.396, de 6 de janeiro de 1994, due cria a

Fundo de Fomento e Desenvolvimento Soc i oeconOmlco do Estado de Minas

Gerais - FUNDESE.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta.
Art. 1 1 - 0 ad 31 da Lei no 11.396, de 6 de janeiro de 1994, corn as

alteraçöes da Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, passa a vigorar
acrescido dos seguinteS § 30 e 40:

"Ad. 3°- ..............................
§ 31 - 0 Fundo transferirá ao Banco de DesenvolVimento de Minas Gerais

S.A.- BDMG, mensalmente, o equivalente a dez por cento do total de
recursos resultantes de retornos de financiarnento concedidos no ârnbito do
FUNDESE incluindo principal e encargos, já deduzida a comissão do agente
financeiro, as quais serão incorporados ao Banco na forma de aumento de
capital.

§ 4° - Os recursoS de due trata a parágrafo anterior terâo aplicacão
exclusiva no Programa Estadual de Crédito Popular, de que trata a Lei no
12.647. de 21 de outubro de 1997.".

Ad. 2 0 - 0 "caput" do ad. 4 0 da Lei no 11.396. de 6 de janeiro de 1994, corn
as alteraçOes da Lei no 12.708, de 29 de dezembro de 1997, passa a vigorar
corn a seguinte redacão:

"Ad 4° - 0 FUNDESE. de natureza e individuacão contábeis, corn duracão
indeterrninada, será rotativo, e seus recursos, ressalvado a disposto nos § 1°
e 3°, do ad. 3 1 . serão utilizados, de forma reembolsável, em:".

Ad. 3° - Fica a Fader Executivo autorizado a abrir créditos adicionais para
fazer face ao disposto nesta lei.

Ad 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäO.
Ad. 50 - Revogarn-se as disposicOes em contráno.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1999.
Eduardo Hermeto
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Justificação: 0 Programa Estadual de Crédito Popular, gerenciacjo pelo
Banco de Desenvolvirnento do Estado de Minas Gerais - BDMG -, corn
recursos própnos, apesar de quase desconhecido, devido principalmente as
suas limrtacoes financerras e hoje em dra, não tenho receio de afirmar, o mais
importante programa em desenvolvimento no Estado.

Seu püblrco-alvo são pessoas de baixa renda corn dificuldades de acesso
ao mercado credjticro institucional, proprietários de pequenas unidades ou de
microunidades produtivas, corn atividade no mercado formal ou informal,
representando uma solução para geração de renda e emprego. que, no
momento em que se encontra a economia do Pals, deve ser implementada
corn vigor. Seu objetivo é gerar renda para quem não a tern, mas possui
capacidade empreendedora, alérn de possibilitar a expansao das atividades
econômicas do Estado, cnando empregos, empregos esses cujo custo de
crraçao é barxo, não exigindo que o Estado abra mao de receitas atuais ou
futuras e, principalmente atingindo diretamente as camadas mais hurnildes
da população. corn baixo nivel educacional e, corn malores dificuldades de
ngresso no rnercado de trabaiho.

Os valores emprestados são pequenos em termos de operaçào bancãria,
mas significativos em termos de capacidade de criação de oportunidade de
geraçào de renda em pequenas empresas e em microempresas, beneficiando
os ernpreendedores e gerando empregos.

Não se cria ernprego sem que se incentive o empreendedor, e, nas faixas
que o Programa visa atender, o incentivo de Clue ele precisa é urn pequeno
empréstimo corn juros baratos, que ele certarnente vai pagar rigorosamente
A experréncia mostra que empréstimos desse tipo tern baixissirna taxa de
inadimpléncia.

O Programa ja existe, mas os valores previstos para ele são muito
pequenos: em 1999, foram R$2. 000.000.00,dos quais RS1.300.000,00 foram
utilizados. Corn esse projeto pretende-se ampliar sua capacidade de
financiarnento em, pelo menos, RS7.000.00000

Devo ressaltar a iniciativa do Banco de Desenvolvirnento do Estado que,
corn esse programa, demonstra sua alta preocupaçao social, alocando
recursos próprios para essas ernpresas, apesar de sua relativamente baixa
rentabilidade, que. corn este projeto, será sign ificativamente aumentada

Este projeto não cria despesa. mas sim destina receita: tern, portanto,
condiçöes de ser aprovado, como certarnente o será por esta Casa.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalizaçao
Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102 do Regirnento
Interno.

99
REQUERIMENTOS

N° 499/99, do Deputado Hely Tarqüinio, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DNER corn vistas a realizacão de obras de conservacão e
restauraçãO de trechos de rodovias federals no Estado. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 500/99, do Deputado Alberto Bejani, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulacôeS corn o Corpo de Bombeiros do Estado P01

sua atuacão no socorro as vitirnas do acidente corn o Onibus da linha 1505,
ocorrido nesta Capital. (- A Comissão de Dirertos Humanos.)

N° 501/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja transcrito nos
anais da Casa o artigo "Milhöes de Pessoas Que Merecern Sorrir", publicado
no "Estado de Minas" de 8/7/99.

N° 502/99. do Deputado Marco Regis. solicitando seja transcrito nos anais
da Casa o documento apresentado pela delegação parlamentar de Minas
Gerais no Encontro Internacional de Paris. (- Distribuldos a Mesa da
Assembléia.)

N° 503/99, do Deputado Bené Guedes, solicitando se consigne nos anars
da Casa voto de congratulacOes corn o Sr. José Nilo de Castro, professor de
Direito, pelo trabalho realizado junto aos municipioS mineiros. (- A Comissão

de Educacão.)
N° 504/99, do Deputado Rogério Correia. solicitando seja formulado apelo

ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e ao Administrador da Regional
Centro-Sul corn vistas a poda de árvores localizadas próxrmo a passarela da
RFFSA. nesta Capital.

N° 505/99. do Deputado Rogérlo Correia, solicitando seja formulado apebo
ao Secretário de Meio Ambiente corn vistas a apuracão de denüncias de
moradores do Municipio de Montes Claros contra a ernpresa Esso Brasileira
de Petróleo. (- Distribuidos a Comissão de Mero Arnbiente.)

N° 506/99, do Deputado Dairno Ribeiro Silva, solicitando seja consignada
nos anais da Casa rnanifestacão de apoio aos empresários mineiros, por
intermédio de seus orgãos de representacãO - FIEMG, ACM -
FEDERAMINAS. FAEMG, SEBRAE-MG e CDL-MG -, contra as ült:rnas
medidas de "guerra fiscal" adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo. (-
A Comissão de Turisrno.)

N° 507/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacães corn o Cap. PM Marcos da Costa
Negraes pebo trabaiho desenvolvido e exemplar desernpenhO a frente da 137'
Cia. PMMG, no Municlpio de Ouro Fino. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 508/99, do Deputado Dalrno Ribeiro Silva, solicitando seja consrgnado



Wk

100nos anais da Casa voto de cong ratulac(5es corn a Cia. de Dança de Minas
Gerais pela conquista do Troféu Mambembe de Melhor Companhia, em 1998
(- A Cornissão de Educação)

N° 509/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa vote de congratulaçoes corn a Imprensa Oficial do Estado
pela edição do "Suplemento Especial' de 16/7/99, corn oterna mineiridade

N° 510/99. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacoes corn a Radio Clube de Pouso
Alegre pela qualidade do trabalho desenvolvido durante 60 anos de atividade.
(- Distribuidos a Comissão de Transporte)

N o 511/99. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, socitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratu!acoes corn a nova diretoria da
Associaçào Comercial e Industrial de Pouso Alegre pela sua posse em
10/7/99. (- A Comissâo de Turismo)

N° 512/99. da Deputada Elaine Matozinhos solicitando seja formulado
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte corn vistas ac, saneamento e a
canalizacao do cOrrego do Mantiqueira em seu percurso localizado próxirno a
Rua Trés, no Bairro Mantiqueira, nesta Capital.

N° 513/99, da Deputada Elaine Matozjnhos solicitando seja formulado
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte corn vistas a conclusão das
obras iniciadas nas Ruas Castano e Cônego Santana, a canalização do
córrego da Rua Inhal, bern como a entrega do titulo de propriedade aos
moradores da Vila da Paz. nesta Capital.

N° 514/99, da Deputada Elaine Matozinhos solicitando seja formulado
apelo ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte corn vistas a pavimentaçào e a
nstalaçào de rede de drenagem pluvial nas Ruas Maria In6s Costa e Maria

Costa da Silva. no Bairro Tu p i-Mirante. nesta Capital
N° 515/99. do Deputado Wanderley Avila. so! icitando seja formulado apelo

ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a realizaçao de meihorias no trevo
de acesso ao Municipio de São Geraldo, (- Distribuidos a Comissão de
Transporte.)

N° 516/99, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja consignado nos
anais da Casa vote de congratulaçoes corn a Loja MaçOnica Acácia
Montesclarense n° 55 pelos 25 anos de sue fundaçao.

N° 517/99. do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente da Cornissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN - pare que
reveja a situaçao do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear -
CDTN - e manfeste apoio a entidade perante o Congresso Nacional.

N° 518/99. do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
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Governador do Estado corn vistas a due face gestöes junto ao Governo
Federal para que seja mantido o orcarnentO destinado ao Centro de
Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear - CDTN -, do Estado. (- Distribuidos
a Comissão de Educacão.)

N° 519/99 do Deputado João Leite, solicitando seja encarninhado oficio ao
Secretário da Seguranca POblice contendo cópia de denOnca formulada pelo
Sr Geraldo Meichiades Moreira contra José de Isidoro da Fonseca e pedido
para que se tornem as providéncias cabiveis.

N° 520/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encarninhado oficio ao
Secretario da Seguranca POblice contendo cópia de denOncia formulada pela
Sre. Aliete Maria da Silva contra policiais civis e militares e pedido pare que
se tomem as providéncias cabiveis.

N° 521/99, do Deputado Joâo Leite, solicitando seja enceminhado oficio ao
Secretario da Seguranca POblica contendo cope de denOncia formulada pela
Sra Maria das Dores Scares contra o Sr. JCilio Cesar Cordeiro Scares e
pedido para que se tomem as providéncias cabiveis.

N o 522/99 do Deputado João Leite, em que pede seja encaminhade ao
Ouvidor-Geral de Policia de Mines Gerais cOpe de denOncia formulade pelo
Sr Geraldo MelchiadeS Moreira relative ao policial civil José de Isidoro da
Fonseca e sejam solicitades as providénciaS cabiveis.

N° 523/99 do Deputado João Leite, em que pede seja encaminhada eo
Procurador-Geral de Justica do Estado de Minas Gerais cOpia de denOncie
formulada pelo Cabo Liberto de AssuncãO Pedra relative a Gerente do Banco
Santander e sejam solicitadas as providéncias cabiveiS. (- DistribuidoS a
Comissão de Direitos Hurnenos.)

N° 524/99 da Cornissão de Direitos Humanos. solicitando seja forrnuledo ao
Coma ndante-Geral da Policia Militar de Mines Gerais pedido de informaqbes
acerce do nOmero de suicidios e de tentetivas de suicIdio registredo, nos
Oltimos cinco anos. entre militares daquela CorporecãO. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 525/99. do Deputado João Paulo, solicitando seja encerninhado oficto ao
Governador do Estado sugerindo-Ihe que determine o ingresso do Estado em
juizo corn urna ação de indenizecão contra as indOstries de cigerro. (- A

Comissão de SeOde.)
N° 526/99, da Comissão Especial do Grande Hotel de Araxé, em que pede

seja enceminhado ofIcio ao Sr. Henrique Eduardo Ferreira Hargreaves,
Presidente da COMIG, solicitando sejam enviados a esta comssOo os
pereceres juridicos que deram embasamefltO a dispense de licitação nas
obras do Grande Hotel de Araxa. (- A Mesa de Assernbléia.)
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N° 527/99. do Deputado Agostinho PatrOs e outros, em que pedem sejam

solicitadas a Secretaria de Estado de Recursos Hurnanos e Administraçao
nformacoes acerca de cargos comissionados. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Arlen
Santiago e outros. César de Mesquita. Carlos Pimenta (2) e da Bancada do
PSB.

Comunicaçoes
- São também encarninhadas a Mesa comunicaçoes da Comissão de

Turismo e do Deputado Sebastjão Navarro Vieira.
Oradores Inscritos

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados. Imprensa presente, pessoas presentes nas galerias, venho a esta
tribuna tratar de urn assunto extremamente serb, que é a pretensão do
Deputado João Leite de retirar da estrutura da PolIcia Civil o Instituto Medico
Legal e o Instituto de Crimina0stica - as nossos peritos - e criar a
Coordenadoria Gera! de Pericia Oficial do Estado de Minas Gerais. Sem
sombra de dUvida, isso seria desastroso para a sociedade mineira e para a
instituiçao Policia Civil.

A Policia Civil faz policia judiciária, policia de investigaçao, após o crime, e
os peritos, Os medicos legistas são de fundamental importãncia nessas
investigacoes.

Vou encamrnhar para cada Deputado o nosso pedido de apoio a rejeição a
Proposta de Emenda a Constituiçao n° 13/99 e tomei a liberdade de ilustrar
esse nosso pedido corn a nossa vivéncia no dia-a-dia nas delegacias de
policia.

Gostaria aqui de trazer alguns exernpbos para as nobres parlamentares:
está a Delegado de Policia em seu gabinete; chega urn individuo levado pela
Poilcia Militar ou Policia Civil tido e conhecido coma traficante, que portava,
no momento de sua prisão, uma substáncia branca parecendo ser cocaina.
Se a Delegado de Policia não tiver a seu lado, nesse momenta, urn perito
para fazer urn laudo de canstatação e dizer Clue aquilo é cocaina, e não
farinha de trigo ou polvilho, a Delegado não tern como lavrar a auto de prisão
em flagrante. Se não houver possibilidade de se lavrar a auto de prisão em
flagrante e a tempo para a chegada de urn perito que venha de qualquer
coordenadoria for superior ao prazo, vamos ter prejudicada a possibilidade da
prisão em flagrante corn a Iavratura do competente auto

Queria trazer para cada urn dos ilustres Deputados a minha experbéncia
como Delegada de Policia. Fiquei durante 16 anos combatendo a violência
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sexual. Chega uma rnoça vitima de estupro a delegacia. Ternos a estuprador
prestes a ser preso ou já preso. Como you fazer flagrante, se não tenho
medico legista para elabarar o laudo, fazer exames e dizer que a muiher fo
realmente estuprada?

Vejarn, nobres Deputados, a perigo e o desservico que pode trazer para a
instituiçãO e para a nossa sociedade a desvinculacão do Instituto Medico
Legal e do Instituto de Criminalistica da Policia Civil. Gostaria de ressaltar
aqub, corn toda a sinceridade e lealdade. que a grande rnaioria dos pentos e a
quase totalidade dos medicos não desejarn a criação dessa coordenadoria.
Eles nãa querem, ela não é importante para eles, des não desejam isso. Eles
são. sobretudo, policiais e sabem, na realidade, a que isso vai representar
para a nossa sociedade.

Queria também trazer a luz a questão legal. Vai fazer parte tarnbém do
encaminhamenta que vamos fazer a cada parlamentar a cópia de nosso
relatório, que traz inOmeras jurisprudénciaS mostrando que essa proposta de
emenda a ConstituicãO nada mais quer do que usurpar a função do Poder
Executiva. A Assembléla não tern competênCia para criar órgão, para criar
despesas. Talvez o objetivo seja furtar a veto do Governador. Pretence-se
buscar essa proposta de emenda a Constituicão para burlar a veto do Poder
Executiva sso em meu entendimento, é extremamente prejudicial a nossa
funçãa e não condiz corn a nossa reatidade. Isso é iludir. usurpar, enganar a
nós. Deputados. As jurisprudénCiaS estão ai. e V. Exas. as verão.

Par questão de justica. quero fazer algumas consideracöeS sabre o
pronunciamento de nosso nobre Deputado João Leite. Quero que Os nossos
Deputados, a imprensa e, sobretudo, a nosso alva maior, que são os
telespectadores. saibam que a Sr. Secretaria da Seguranca não é urn hornern
que descumpre a lei. como foi dito aqui. Muito pebo contrário, ele é urn policial.
urn advogado, urn Deputada Federal. homem que sernpre pautou sua vida
pelo cumprirnento das leis. E a Secretaria da Seguranca POblica nãa esta
buscanda canstruir cadeia em Campo de futebol algurn. Fiquei indignada cam
aquela fala. Temas a cuidado de manter contato corn a Secretaria da
Seguranca Sabernos que aquela infarmação não corresponde a verdade. 0
Dr. Nilton Ribeiro foi claro e cristalino. E é ele que esté a frente da busca de
espaco fIsico para a canstrucão dessas cadeias em Belo Horizonte.
Definitivarneflte, naa está em vista a construcão de cadeias em campos de
futebol. Portanto, nao precisamos fazer sensacianalismo algum para dizer
que vamos ter Deputadas para irnpedir a canstrucãa de cadeias em campos
de futebol, porque issa não existe. A imprensa precisa tomar conhecimento
de que esse fato não existe. Ninguém está querenda construir cadeia em
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campo de futebol. Nós. parlamentares, que representamos o povo mineiro,
não podemos esconder da sociedade mineira que o nosso Estado tern 47 mil
mandados de pnsão a serem cumpridos. Não podemos ficar batendo nas
teclas das penas alternativas, quando não podemos sair as ruas corn medo
dos assaltos.

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputada Elaine
Matozinhos, corn muito prazer, venho aparteá-la nesse assunto polémico,
que, verdaderrarnente, tern de ser encarado frontalmente. Essa questao da
segurança püblica é urn assunto delicado. Ternos de sair daqui sempre corn a
nossa policra arranhada por alguns debates. Muito me preocupa a questao da
segurança pUblica, porque, ha poucos dias. 14 policiais de Raposos foram
julgados e condenados previamente e, infelizmente, transferidos daquela
localidade. Compareci a audiência püblica, realizada no dia 12, naquele
municipio, onde se encontravam outros Deputados, como o companheiro
Fábro Avelar e Teixeira Gurmarães, e todos, inclusive Prefeitos e Presidentes
de Cameras Municipais, puderam repudiar corn veernéncia a transferéncia
dos policrais militares. lnfelizmente, houve urna abordagern ao Diretor da TV
Bandeirantes, e desse fato se originou tudo. Surgirarn, então, reportagens
antigas, denunciando Os policlais, mas, naquela audiência püblica, que era o
forum adequado pare conversar corn os populares e para escutar,
pessoalmente, o que tinharn a dizer, não compareceu nenhum dos Deputados
que haviam feito as denUncias e apresentado documentos ao Governador. E
os nossos policlais militares foram julgados previamente.

Mas nOo era esse o motivo do meu aparte 0 nobre colega. Vim dizer que
estou solrdOrio corn a sua posture corn relacOo ao Instituto de Criminalistica.
Realmente, nao podemos deixar que a policia deixe de estar subordinada a
Secretarra da Segurança POblica. Apenas nOs, policiais militares, que viemos
dessa categoria, sabemos das dificuldades que enfrentam, durante o seu die-
a-die, no combate ao crime, que vem crescendo, e a policia, cada vez possui
mars dificuldades e menos armas para enfrentar a violéncia. Retirar da Policia
Civil e da Secretaria da Segurançe POblica o Instituto de CrirninalIstica seria,
cada vez mais, derxar a policia de pes e rnãos atados. Como V. Exa. disse.
ontem, após o flagrante de urn cidadOo portando cocaIna, onde buscaremos
urn perito, para o rnquérrto policial que o Delegado ii-6 presidir, e para que a
ocorrOncra policial, que será entregue, seja resoivida corn a major rapidez e
para que esse inquérito se resolve ra p idamente? Sabemos que a lei perrnite
vários entraves durante os processos judiciais, e que os rnarginais tern várias
chances de recorrer na justiça, pois a lei permite vOrios recursos. EntOo,
venho solidanzar-me corn a Deputada e gostaria de sensibilizar Os dernais
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pares, porque o Instituto de CriminalIstica nOo pode deixar de estar
subordinadO a Secretaria da Seguranca PCiblica. Falo isso corn conhecrrnefltO
de cause, pebo exerciciO da profissão de policial que exerci durante 14 enos.
Tenham a certeza de que se o Instituto de CriminelIstica não for mais
subordinado a Secretaria da Seguranca POblica, o prejuizo serO da
sociedade. Não haverO ganho: haverO urn prejuizo para a solução dos crimes
e, consequentemente, para a segurance pUblica do nosso Estado. Muito
obrigado, Deputada.

A Deputada Elaine Matozinhos - Agradeco ao nobre Deputedo Sargento
Rodrigues, que, corno eu, possui a experléncia de fazer policia. Gostaria de
dizer que, gracas a Deus, são poucos os parlarnentareS que,
larnentavelmente, dificultam o trabalho da polIcia. Mas gostaria de, neste
mornento, sensibilizar os Deputados desta Casa, nOo somente no que se
refere 0 questão do Instituto de Crirninalistica e do tnstrtuto Medico Legal,
mas. também, corn relaç0o a questOo do DETRAN, que esta vindo a baila.
Aqui esta falando a voz da experiência, de quern vrveu o dia-a-dia da
seguranca pOblica. Podernos trazer-bhes o retrato fiel do que isso representa e
dos efeitos nefastos que teremos.

Quanto ao DETRAN, gostariarnos de dizer que a AssociacOO dos
Delegados mostrOu-nos o que aconteceu no Rio Grande do Sub, no Pará e no
Rio de Janeiro, Estados em que o DETRAN foi desvrnculadO: urn desastre,
uma corrupção e urna anarquia total. Hoje, a história é outra, a histbria é Nova
torque, talvez imaginando-se que não sejarnos cepazeS o suficiente - tanto a
policia quanto esta Casa - de saber o que estO acontecendo lO. Quero drzer
que nern tudo que é born pare Os Estados Unidos é born pare o Brasil. As
nosses Policies Civil, Militar e Federal são as rnelhores deste Pals. E nós,
parlernentares, ternos que ter a consciéncia de estar buscendo mecanismos
pare rnebhorar, equipar e fazer corn que, a cada momento, essa polIcia
funcione rnais e rnais. Como disse ontern, estarnos levando nossos policrais
pare fore da fronteira de Mines e do Brasil, para levarern os conhecrrnentOS e
experiéncias para outros Estados e paises. Portanto, Srs. Deputados, a
nossa responsabilidade corn a seguranca pOblica é muito grande, rnesmo
porque esse e o major clamor de nossa sociedede. Falo corn a experréncie de
quern tern a base eleitoral em Belo Horizonte e ne Grande BH. No nosso
gabinete, ternos, a cada dia, no mInimo, trés pedidos de aumento de
policiarnento na nossa cidade, e no interior nOo é diferente. Assim, nOo
podemos, em urna hora de clamor por seguranca pOblica, estar corn projetos
e discursos de quern nOo conhece, ne prática, a situaçOo, podendo
enfraquecer, cada vez mais, essa instituicOo Muito obrigada, Sr. Presidente.

rwq
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o Sr. Presidente - Corn a palavra. o Deputado João Leite
o Deputado João Lelte* - Sr. Presidente, fui citado pela Deputada Elaine

Matozinhos e gostana de dizer que a sofisma por ela utilizado corn relação a
diligéncia policial em que foi encontrado urn po branco, para determinar se é
cocaina, talco ou outra substãncia, não procede. Não é possivel constatar ou
analisar isso no local e nao é necessário faz6-lo ali. Isso tern que ser feito em
urn Iaboratório. Por isso o Senado Federal tern o entendimento de que a
pericia não é auxibrar do policial, do Delegado ou do presidente do inquérito,
mas sim da justiça, atuando em urn outro momenta, porque a julgamento da
pessoa nào se dá no local do crime. Essa análise vai acontecer em urn outro
mornento e em outro lugar. Portanto, corno disse o nosso relator no Senado,
a perita deve "guardar urn distanciamento saudável".

Corn relação ao DETRAN, não ha ainda nenhuma proposta. Portanto,
apesar de voltar a tratar do assunto em outro rnomento, corn mais tempo,
gostaria de dizer que não aceito a sofisma formulado pela Deputada, pois a
exame se dará em outro rnomento. Agora. a questão da policia, infelizmente,
está apresentada nesta revrsta aqui, corn a titubo 'Os Crimes da Policia", e é
nosso trabalho fiscalizar toda essa questão, e vamos faz6-lo. Alérn disso,
reitero a questão das cadeias: nãa é esse a projeto que queremos, pois a
policra não deve cuidar de presos. Queremos a policia nas ruas. Vinte por
cento da populaçao de Belo Horizonte já sofreu assaltos Posteriormente, na
discussão sabre a proposta de emenda a Constituição apresentaremos mais
dados. Obrigado. Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Sr. Presidente, Srs Deputados,

Sras. Deputadas a guerra fiscal que estarnos assistindo entre alguns Estados
vem afetando negatrvamente a todos, especialniente ao Estado de Minas
Gerais. Vários fatos vém ocorrendo, corno o recente exempbo do Governador
Mario Covas, de São Paulo, que adotou medidas protecionistas em favor
desse Estado, prejudicando näo so Minas, mas todos as Estados Esse
assunto vern sendo arnplamente divulgado pela imprensa nos Oltimos dias. 0
jornal "Estado de Minas" da Ultima terca-feira divulgou que a BRASPELCO,
empresa corn sede em UberlOndia, que processa couro e exporta 70% da
produçao, está reduzindo suas atividades em Minas. Atraida pelos incentivos
do Estado do Ceard, estO iniciando urn investjmento nesse Estado.

Mas existe urn outro Irnpor-tante polo econômico de nosso Estado que vem
sendo desmantelado, ou pebo menos prejudicado, a que também precisa ser
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denunciado. Trata-se da transferéncia de indOstrias rninerras do setor
eletroebetrôfliCo para o Estado da Bahia. corno foi denunciado pela Deputado
Bilac Pinto, na reunião realizada ontem. Esse fato tern repercutido de manerra
extremamente desfavorável na realidade socioeconOmica do Sul de Minas,
principalrnente no Municipio de Santa Rita do Sapucal, que concentra a
malaria das indOstrias.

Como urn dos representantes do Sul de Minas, gostaria de fazer coro corn a
denOncia apresentada pela Deputado Bilac Pinto. Tenho orguiho em afirmar
que a concentracãO dessas indOstrias na região vem acontecendo hO rneio
século cobocando Minas e a Brasil na vanguarda do setor. Guardadas as
devidas proporcOeS. a nosso vale da eletrOnica, coma é chamado na regiãa
de Santa Rita do Sapucal, pode comparar-se aa vale do silIcro, centro
mundial da eletrônica, estabelecido na California, nos Estados Unidos.

O Deputado Jaãa Paulo (em aparte) - Nabre Deputada Jorge Eduardo de
Oliveira. V. Exa. traz a este PlenOrio urna questão da maror irnportància, pars
a guerra fiscal esta infelicitanda todo a nasso Pals. Nãa se trata de alga nova.
o que existe de nova é a soluçãa que se vislumbra para resolver a prablerna,
que é a reforma tributaria. Se vier a reforma tributárra, a Onico capitulo que
não pode deixar de ser abardada e a da guerra fiscal, que tern infelicitado
tado a Pals. Na epoca em que ful Presidente da Cârnara Municipal de Bela
Horizonte peregrinei pela Brasil afora prapanda aas Prefeitas que hasteassern
a bandeira contra essa guerra fiscal entre as municipias, em torna do ISS.

Os rnunicipios lirnitrofes fazern essa guerra de forma sutil. Bela Horizonte,
par exempla, é uma cidade que vem senda assobada par essa cornpeticão
desleal dos municipias do entomb da Grande BH, para là levando
empreendimentoS anteriormente aqui sedimentados, porque acenam corn
uma aliquota de ISS muito menor. F veja bern, nobre Deputada Jorge
Eduardo de Oliveira, coma é grave essa questão e coma é dissrrnulada. Em
algumas empresas sediadas no entomb de Bela Horizonte, do outro lado , das
avenidas lirnitrofes, que anteriormente eram desta cidade, ha sócras que são
empresàrios de Bela Horizonte, aqui residentes, seus empregados são daqui,
bern coma as clientes, mas a imposta não é paga aqur; não rara, também.
não é pago no outra municipio, porque este nãa tern a rnesrna estrutura de
fiscaiização que tern Bela Horizonte. Então, é urna guerra suicida, urna guerra
burra, que prejudica toda a econornia pOblica e permite Clue ernpresOriaS da
econamia privada, nern tao comprometidos cam a geracão do emprega ou
corn a estabilidade no semviça pOblico, possam se bocupletar dissa, trazenda
grande prejuIza para as entes pCiblicos e para a Nacão. Acho que é a
momenta, sirn, de corrigirrnos essa questãa, enfrentando-a nas malhas da



rAl
108

reforme tnbutána que virá - desde o inhcio, uma providéncia fundamental.
agora empunhada pelo próprio Presidente da RepOblica, que realmente está
convencido de sue necessidade, e parece-me que a soluçâo está a caminho.

Por fim, quero cumprimentar a V. Exa. e, sem abusar do tempo que me
concede para este aparte, dizer que o Prefeito de Belo Horizonte adotou uma
déia minha, externada por rneio de urn projeto de lei que deu entrada na
Camera Municipal. propondo que o terminal rodoviário fosse descentrajizado
e que a atual terminal se transformasse em shopping center" de camelôs.
Acho que é urna providéncia saudável. Derrotaram a meu projeto, achando
que a rodoviária não pertencia a esta cidade, rnas a terminal rodoviár-jo de
Bela Horizonte pertence, sim, a Capital. Muito obrigado

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Agradeço a delicadeza de V.
Exa. Parabenizo-o pelo pronunciamento que V. Exa. faz nesta tarde, no qual,
sem dOvida alguma, tratou de urn assunto da major relevãncia para o Estado
de Minas Gerais. Na tarde de ontem reunimo-nos, em Pouso Alegre, corn
empresários do Sul de Mines, que foram convocados pela FIEMG pare
discutir esse tao importante problema que aflige a classe empresarial daquela
região.

Ainda na tarde de ontem a eminente Deputado Bilac Pinto também trouxe a
esta tribuna consideraçOes a esse respeito, dizendo que nos. Deputados do
Sul de Mines, estemos preacupados corn isso e vamos buscar efetivamente a
melhor solução. Estamos diante de uma situeção criada pelo Governo do
Estedo de São Paulo. mas tenho certeza de que a Assembtéia Legislative nào
estará ausente neste momenta tao impor-tante para o desenvolvimento do Sul
de Mines e do vale da eletrOnica Então perabenjzo V. Exa., dizendo que
tarnbém estou ambro a ombro corn as empresdrios de nossa região sul-
mineira. Obrigedo.

o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira* - Estamos na tribuna apenas
engrossando a palavra, a soliciteçao e a denOncia feitas ontem, nesta tribune,
pelo Deputado Bilac Pinto. Estamos apenas corn receio de que todo o esforço
feito par nossa comunidede, principelmente pela cornunidade de Santa Rita
do Sepucal, que iniciou a trebelho de eletrön ice, coma verdadeira pianeira, de
rnaneira artesanal transformandose, hoje, em verdadeiro potenciel da
indOstria eletrônjca de nosso Pals.

o Deputado Bilac Pinto (em eparte)* - Quero parebenizá-lo pele
solidariedade eo pronunciamento que fiz ontem, desse tribune. Todos nos,
mineiras, especificamente as do Municlpio de Santa Rite do Sepucel, ternos
orgulho de t6-10 e nosso ledo. nesse lute intransigente quanta a
irrespansabjlidade que as Gavernos dos Estedos da Bahia e de São Paulo
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vêm preticando contra Mines Gerais.
Hole Santa Rita do Sapucai é urn p610 de eletroeletrônlce, graces ao

trabaiho e ao suor de seus filhos ilustres. Temos grandes empreses
instaledas naquele rnunicipio, mes estamos sentindo que jà estão nos
deixanda. deixando Santa Rita, deixendo Minas Gerais. E, corn certeza, isso
vai se espaiher. vei se espalher pebo Sub de Mines e par toda Minas Gerais.
Então quero egradecer as suas palavras de solidariedade corn releção ao que
estemos vivendo no nasso rnunicipio.

0 Deputado Jorge Eduardo de Oliveire* - Muito obrigedo. Deputado Bilac
Pinto. Estou certo de que todos as Deputados desta Case - do Sub de Mines
ou não - esterão ao seu lado, ao iado de Santa Rite, de Minas Gerais e da
indOstrie de Mines.

Todas essas conquistas, Sr. Deputado, correm urn sério risco de ser
enuledas 0 Estedo da Bahia está empenhedo, nos Oltimas anos, em
implanter urn p610 semelhante no distrito industrial de llhéus. Pare isso, nessa
guerre fiscal, desrespeitefldO a legislecão do CONFAZ e sern nenhurna
preocupacão corn o pecto federativo, o Estado da Bahia vern concedendo
subsidias e incentivas que estão levanda nossas empresas do vale da
eletrônica a se trensferirern pare là.

Existern haje, em Santa Rita do Sapucai, cerca de 53 industries na area
eletroeletrâflica, corn opereçôes de rename internacional, de base tecnobogice
irrepreensivel, respondendo par 62% da arrecadacãa de ICMS no rnunicIpiO.

Porém, etreidas pebos beneficias concedidas peba Estedo da Bahia, dues
grandes industries do nasso vale da eletrOnica já se transferirarn pare a
território baieno. enquento outres dues estão se preparando para faze-b.

As canseqüénciaS ja são conhecidas de todos: desernprego, perda de
divises, enfim, a empobrecirnento do rnunicipio. Desde janeira deste ano.
segundo dedos do Sindicato dos TrabalhedoreS das Industries MetabürgicaS e
de EletroebetrOnica de Santa Rite do Sepucei, jà acarreram 323 demissöeS.
Se essa tendéncia for acentuada. estirna-se que 800 empregoS diretos e
1.000 indiretos poderãa deseparecer.

For outro lado. a polo de inforrnátice de llhéus. no Sul da Behia, segundo
dedas da "Gazeta Mercantil", em ebril deste eno quer cornemorar seu quinto
ano de funcianernento, expendindo-se e aumentendo seu niveb de producão.

Frente a esses dados, chernarnos a atenção do Governo de Mines, atrevés
do Sr Secretário de Estedo de lndüstria e Comércia. pare a adoçãa de
medidas a fim de evitar a evesão de tao irnportante p610 tecnalógico de nosso
Estado Sugerirnas a nosse Secretarie de IndOstrie e Corner-cia e outras,
como a da Fazenda, que adotem rnedides corajosas coma as da Bahia e de
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outros Estados. Que estudem o problema. Afina!, Minas prometeu elevar sua
voz contra o arbItrio.

0 importante é que Minas não continue perdendo. Nesse caso especifico
da ind6stria eletroeletrônica, torna-se importante frisar que nâo é mais
segredo que a tecno!ogia vai, cada vez mais. dorninar a cenário dos negocios
em nivel mundial. Se permitirrnos a esvazjarnento desse nosso pOlo industrial,
podemos correr o risco de perder a trem da histOria.

Ento fazernos urn apelo ao Sr. Secretário de Estado de lndüstria e
Comércia para que formule, corn urgéncia, urn piano de acão para garantir
que esse meio século de Investimento do nosso vale da eletrônica nâo se
desfaça em pouco tempo. Afinal, essa é uma conquista que demandou muitos
esforços, pesquisas e Investimentos dos mineiros. No podemos transferir
esse meio século de tradiçao para outra localidade e, assim, alimentar o
jovem pOlo de llhéus. que começa a se formar, apenas por causa de falta de
incentivos internos. A nâo ser que Minas queira transferir tudo isso para
ajudar llhéus a se recuperar do trauma da vassoura-de-bruxa que dizimou as
plantaçoes de cacau e empobreceu aquela região. Muito obrigado. Sr.
Presidente

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra. a Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado José Braga, Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, imprensa aqui presente. senhoras e senhores,
eu gostaria, inicia!rnente, de falar a respeito de dois requerirnentos que
estamos apresentando hoje a Casa, que sào de grande importância,
principalmente para a regiâo do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha

o primeiro requerimento e o seguinte: Sr. Presidente, estamos solicitando
da Mesa, fundamentados no Regimento Interno, a constituiçao de comissão
especial de representacao para acompanhar a marcha dos Prefeitos daquela
regiãa e outras a Brasilia, no prOximo dia 18. Nesse dia ocorrerá. na  Capital
federal, uma manifestaçao jamais vista, corn a presença, acredito eu, de
centenas de Prefeitos do Estado de Minas Gerais. e principalmente dessas
regiöes do Norte de nosso Estado. A Associaçao de Municipios da Area
Mineira da SUDENE, hO 30 dias, estO programando essa marcha de Prefeitos
a Brasilia. Os temas apresentados os pontos de vista a serem defendidos
pelos Prefeitos, referem-se as açOes ineficazes do Governo Federal corn
relaçOo as medidas contra os efeitos da seca no Norte de Minas e no vale do
Jequitinhonha. Corn base nisso, o Presidente da AMAMS. Prefeito Ronaldo
Dias, prepara urn documento corn a ajuda de técnicos do Governo do Estado,
mostrando as perdas lrreparOveis que estão ocorrendo e que jO ocorreram na
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agricultura e na pecuOria norte-mifleiras e no vale do Jequitinhonha. Ele
rnostra claramente que a Governo iniciou urn programa de construcãO de
barragens nessa região, ocorrendo urna soluçOo de continuidade e a
para!isacOa da construcOO dessas importanteS barragens.

Outro tema que os Prefeitos irOo abordar em Brasilia refere-se a reat:vacOa
imediata das frentes produtivas. As frentes de trabalho naquela regiOo e no
vale do Jequitinhoflha7 sornente no ano passado, empregaram mais de 83 mil
traba!hadores rurais. Foram 83 mil farnilias que dependerarn exclusivamente
desse programa do Governo Federal e do Governo do Estado. Houve, no
Estado de Minas Gerais. uma paralisacãO prematura desse prograrna, tendo
o mesmo programa prosseguimento na Bahia. no CearO. em Pernambuca,
Alagoas e em outros Estados nordestiflas. Questioflarnos se nOa seria mais
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processo de retaliacOa do Governa Federal contra a Estado de Minas
Gerais. Mas posteriormeflte tambérn tomarnas conhecimenta e temoS urn
documento nesse sentido mostrando que o Governa do Estado dirigiu uma
carta aa Governo Federal dizenda que jO nao lhe i nteressava assinar urn
aditiva no convënio de frentes de trabaiho. Enfim. nOa queremoS pracurar
neste momenta o culpado da para!isacOo. 0 que querernos e o que serO
defendida - e amplamente - pelos Prefeitas do Node de Minas sera a
reativacOo imediata dessas frentes produtivaS.

0 Oltirno assunto a ser tratado e reivindicado pelos Prefeitos refere-se a
queda brutal, injusta e ate rnesma covarde do FPM desde a mês de junho ate
este mOs de agosto Em junho, as prefeituras de nassa Estado tiveram uma
diminuicOa corn queda de 33% dos recursos que são repassadas pela
Governo Federal através do FPM. Em ju!ha, essa queda chegou a 37%. e em
agosto jO se anuncia uma dinninuiçOO dos parcas recursaS municipats na
ordernde43%.

lmaginem os senhores urna prefeitura que tern 0.6% de FPM e que
arrecada pouco mais de RS100.000,00 ela sofreu uma diminuicãa de
R540.000,00 por més. Essa situacOo estO ocorrendo e vai ser o tema principal
de debate de reivindicacão dos Prefeitas em Brasilia no prOximo dia 18.

Sr. Presidente, tenho a certeza de que esta Casa irO canstituir essa
cornissOo de representacOO. Queremos estar lado a lado corn os Prefeitos e
querernos hipotecar a nossa solidariedade. Muito mais do que isso, queremas
deixar marcada a presenca do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais
juntamente corn as centenas de VereadoreS que também estarOo em Brasilia,
no prOximo dia 18. mostrando que nOo podemos aceitar essas medidas e
receber passivamente essa agressão covarde contra os municipios mineros,
que jO estOo sern condicöes de pagar o funcionalismo, não tern como custear
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desassistida na saUde pübhca e deixando as nossas criancas sem uma
merenda escolar meihor e sern condicöes de poder ter urn ensino educacionaJ
de quaHdade.

Passo este pnmerro requerimento as mãos de V. Exa., Presidente José
Braga, para Clue possamos tambérn marcar presença, rnostrar a indignaçao
desta Casa Legisiativa e tambérn a nossa não-aceitaçao dessa verdadeira
covardia que se faz contra os municipios de nosso Estado. principaimente Os
destas duas regiOes pobres e desassistidas a do Node de Minas e a do vale
do Jequitinhonha

Sr. Presidente no outro requerimento que estarnos apresentando,convidarnos para comparecer nesta Casa, neste Plendrio. o Dr. Aiuisio
Sotero Superintendente da Superintendéncia de Desenvoivirnento do
N ordeste Brasileiro - SUDENE -, que abrange tambérn o Node de Minas e 0vale do Jequitinhonha

Fundamentamos o nosso requerimento urna vez Clue a SUDENE está
sendo totalmente estruturada de forma diferente desde a sua fundaçao, da
época do saudoso Presidente Juscelino Kubitschek A SUDENE está
passando por urn processo de modernizaçao - e ate entendemos isso -, mas
em uma agenda de desenvolvimento englobando o Banco do Nordeste, 0
Banco do Brasil e todas as agendas regionais sob a égide, sob o lema de
estar se preparando para esse processo de globalizaçao Clue esté ocorrendo
em todo o Estado e em todo o Pals.

E é necessária Sr. Presidente para uma discussão arnpla Clara e
transparente a presença do Superintendente Dr. Aloisio Sottero uma vezque 0 Estado de Minas Gerais sempre foi deixado de lado, sempre ficou em
Segundo piano corn reiaçao as acöes da SUDENE no Nordeste brasileiro, Clue
engloba o Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha

Também e verdde que todos os Governadores dos Estados nordestinos se
interessarn pelas reunröes do Conselho Deliberativo da SUDENE Sempre
estão presentes em sua sede. em Recife, defendendo os interesses de seus
Estados, ao passo Clue Minas Gerais sempre tratou a SUDENE corno aSsunto
secundárro como assunto de menor impor-táncia Exatamente por isso
estamos hrstoricamente em desvantagem corn relaçao aos Estados
nordestinos

E por causa desse processo de modernizacao de modificacao, que vai
acontecer na SUDENE, queremos encarar. frente a frente, o Dr. Aloisio
Sottero para lhe indagar quais SO os pianos que tern para o nosso Estado
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Queremos mostrar-Ihe o nosso ponto de vista, segundo o qual a SUDENE é
essencial. Ela já aplicou, so no Nordeste, nos Oltimos 20 anos. quase
USS17.000.000.000,00, sendo responsável por 430 mil ernpregos drretos,
urna grande parte em indOstrias que estão hoje alocadas em territorio mineiro.

Assim, nao podemos aceitar que, nesse processo de modernizacãO, nesse
processo de rnodificacão, fiquemos, mais uma vez, em segundo piano.

o Deputado Mãrcio Kangussu (em aparte)* - Queria, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, parabenizar o Deputado Carlos Pimenta por trazer ao debate
assuntos da maior relevância para o Norte e 0 Nordeste de Minas, como as
frentes produtivas, os pocos artesianos e a SUDENE.

Acho que, muito mais do que a reestruturacão da SUDENE - em cujo mérito
não queremos entrar, Sr. Deputado -, temos Clue nos preocu par corn o fato de
que assume o Ministérlo da lntegracão Nacional o Sr. Fernando Bezerra, do
Rio Grande do Norte. Sabemos muito bern o quanto Os nordestinos são
corporativistas e se unem para defender os próprios interesses. E ele já
Iançou a idéia da extinção da SUDENE e da criação das agéncias de
desenvoivimento.

A nossa preocupacão - e tenho certeza de que é a preocupacão do nobre
Deputado Carlos Pirnenta - é que, ao criar as agendas de desenvolvimeflto,
seja criado também urn obstáculo para a area mineira da SUDENE. Por isso
foi muito oportuno em seu pronunciamento. quando disse do convtte que faz
ao representante da SUDENE, porque devemos estendé-lo também ao
Ministro da lntegração Nacional. Dr. Fernando Bezerra, para que venha a
Minas discutir corn os mineiros o problema do região mineira da SUDENE.

Quero parabenizá-io, fazer coro corn V. Exa. e também chamar a atenção
para esses Prefeitos que väo fazer uma marcha a Brasilia: todos estão
preocupados, porque, a partir deste mês, terão que contribuir corn o INSS, o
que elevou a sua foiha de pagamento em 22%, sendo Clue o FPM, Clue é o
que mantém a Prefeitura. que é a sua arrecadação, tern caido 30%.

Entâo parabenizo-o, mas varnos estar vigilantes para defender os
interesses de Minas e. sobretudo. do Jequitinhonha e do Norte de Minas.

o Deputado Carlos Pimenta - Agradeco o aparte de V. Exa., Deputado
Mãrcio Kangussu. Ainda ontem, numa reunião da Liderança, fizemos 0

Secretário Henrique Hargreaves ver a necessidade de o Governo do Estado
tambérn participar dessa questão da SUDENE. E necessário urn
pronunciamento oficial do Sr. Governador Itamar Franco.

Olhem que isso jã é discutido ha quase dois meses. As noticias corrern nas
nossas regiOes e, de uma certa forma. trazern intranqüiirdade, angüstia e
sofrimento, principalmente àquelas pessoas que sabern da importândia do
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do FINOR. São recursos considerávejs recursos que tern mudado uma des
regiöes mais ncas deste Estado. E agora estamos, corno bern disse V Exa.,
correndo o risco de termos. fora dos recursos da SUDENE e do FINOR, a
nossa regão None de Minas e o Jequitinhon

Reforço o que disse. ontem, ao Sr. Secretárjo Henrique Hargreaves e faço,
de pübfico, uma convocaçao ao Sr. Governador do Estado, Dr. Itamar Franco,
para que se pronuncje oficialmente acerca desse assunto, para que mostre a
ndignação do Governo do Estado, pera que. mais uma vez, possa levantar a

sua voz em favor dessas regiOes, que necessjtarn do apoio dos Deputados
mas também da palavra oficial, da guarda do Governo do Estado porque nao
varnos aceitar passivarnente ver os outros Estados avancarem crescerern
progredirern, ganharem espaço nesse processo de modernizacao da
SUDENE, aguardando a possibilidade de sermos jogados fora desse
processo por culpa Onica e exclusive das autoridades deste Estado.

Quero chamar a responsabilidade o Congresso Nacional e os Deputados
Federais porque eles também foram votados nessas regiöes, tendo por isso,
responsabijidade para corn o povo norte-rnineiro e para corn 0 povo do
Jequitinhonha. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
o Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente Sras e Srs.

Deputados, entre as inOmeras qualidades de S. Exa. o Governador Itarnar
Franco encontra-se a de saber crier fatos para a midia Cria-os corn ta
perfeicao que argumentos falaciosos são transformados em bendeira de
rnoralizacao da causa pübhca, como se o Governador fosse urn paladino da
justiça e da transparénc ia dos atos g overnamentais Ocorre, senhoras e
senhores, que a espeneza, quando é dernais, diz o veho ditado, tome vulto e
engole o homem. E o esperto, da noite pare o dia. transforma-se em
espertahão

De outra maneira não posso entender o alarde que S. Exa. fez ao anunciar
o veto ao inciso XIII do ad. 10 da Lei no 13.272, que cuida da Lei de Diretnizes
Orcarnentãrias pare o exercIcio do ano 2000.

Posou de Dom Quixote e se nos apresenta corno Sancho Pança.
Passou pare a imprensa a id6ia de que seu veto proibe a subvencão social

Passou a opiniao püblica o conceito de que o "Governador corn assento no
Palácjo da Liberdade cumprlu compromisso de carnpanha e vetou as
subvencoes sociais".

Do estadista que se propöe ser, S. Exa. se transveste em grande criador de
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"factóides" e vende a opinião pãblica mineire o conceito de hornem cumpridor
de seus compromisSOS de campanha.

Triste sina esta nossa: ter como Chefe do Poder Executivo urn rnercador de
ilusöes alheies, mandatáriO corn vocaçäo pare o ridjculo, que não governe e
que vende ilusöes a opiniãO publica.

A rnais nova, comproveda pelo escandaloso estardalhaco de poser corno o
Dorn Quixote des Alterosas no combate as subvencOeS, é digna de repulse.

Vejam, Sras. Deputedas e Srs. Deputados, o texto integral due foi vetado
pelo cniador de "factóides" do Pelácio da Liberdade.

A Assernbléia exigiu do Chefe do Executivo urn rol de docurnefltos por
ocasião de apresentecão da pnoposte orçarnentária pare o exercIcio do eno
2000. Entre os documentos exigidos, encontre-Se o "dernonstrativO dos
recursos a serern aplicedos na concessão de subvencão social e de auxilio
para despesa de capital, nos terrnos da Lei Federal n o 4.320, de 17/3/64,

distribuidos por unidades orcarnentáriaS'.
Observern bern, Sras. DeputadeS e Srs. Deputados o veto incidiu sobre a

epresentacãO de demonstnativo dos recursos a serern aplicedos. Não se
proiblu, corn esse veto, que o Governedor eplique recursos de subveflcäO
social onde bern entender. 0 que a Assernbléia aprovou. por unanimidade, foi

O desejo apresentado peas Bancades do PFL e do PSDB, consubstenciedo
ne ernenda de autonia dos Lideres desses agrerniacOes. de que houvesse
transperéncia na aplicacão pelo Poder Executivo, dos recursos de subvencão
social e de auxilio pare despesa de capital.

S Exe., no afã de produzir "fectóides" e esquecendo-Se de que e espedeZa,
quendo e derneis, tome vulto e engole o hornern, não vetou os artigos que
cuidern da distribuicão de subvencão social e de auxilio pera despesa de
capital Atirou no due pensou yen. acedou no que não viu e feriu de mode a
transparência e os principios da morelidade e de publicidade dos atos dos
governentes.

Qua 'marqueteirO miope, criou treicoelre e fugez ilusão nos pobres
eleitores, que estâo acreditendo que os DeputedOs, pelo veto aplicado pelo
"salvador da pátnia", não distribuirão recursos de subvencão social.

Alérn de ilusão vendida, chama de burra a populacão. 0 veto se eplice, tao-
sornente, a atos do Poder Executivo. Equivele dizer: o que o GovernadOr
vetou foi urna obrigacãO que ele tenia de cumprir, e não vetou, corno quer
fazer crer a distnibuicãO de subvencão social pelos parlamentares.

< Por que S Exa. não vetou. por exernplo, o art. 21 e seu parágrefo ünico,
que, textualmente, dizern o seguinte: "E vedada e celebracão de convêniO
corn órgão ou entidade em situação irregular constante na tabela de credores
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do Sistema Integrado de Administraçäo Financeira do Estado de Minas
Gerais - S!AFI-MG"? E a parágrafo Unico assim determina: 'As caixas
escolares das redes pUblicas municipal e estadual de ensino esto
dispensadas do cumprimento do disposto na Lei n° 12.925, de 30 de junho de
1998. For qué? For que a veto nãa incidiu sabre a art. 22, que probe o
recebimento de recursos de qualquer espécie para sindicato, associação ou
clube de servidores püblicos?

E fácil perceber, Sras. Deputadas e SrsDeputados, a artimanha de S. Exa.
Vejam bern: se a LDO proibe a realização de convénios corn entidades em
situação irregular junta ao SIAFI é porque corn entidades corn situaçao
regular poderão ser firmados convénios. E quern fará esses convénios? As
secretarias do Poder Executivo o farão. Mais ainda, sabem a que diz a Lei n°
12.925, mencionada no art. 21 da LOG, que não foi vetado par esse
mandatário que se pretence esperto? Muito simples: ela determina a
obrigatoriedade de uma entidade ser reconhecida, por lei, coma de utilidade
püblica para que possa habilitar-se a receber auxulia de subvenção social. E a
parãgrafo do art. 21 vem dispensar que as caixas escolares tenharn
reconhecimento de utilidade püblica para a recebimento de subvenção social.

A mensagem original do Sr. Governador diz, textualmente, a seguinte: "Art.
21 - A celebração de convênio para concessào de subvençäo social e auxilio
para despesa de capital, bern coma a sua programaçao na lei orcamentária,
está condicionada ao cumprimento do disposto na Lei n° 12.925. de 30 de
junho de 1998.

Parágrafo ünico -0 disposto no "caput" deste artigo não se aplica as caixas
escolares das redes püblicas estadual e municipal de ensino'.

0 que a Governador vetou, na verdade, foi a transparéncia das subvenç(5es
que a Fader Executivo ira distribuir no exercicio de 2000, e nâo, coma quer
fazer crer S. Exa., a distribuição de subvençäo pelos Deputados.

E o art. 25? For que nao foi vetado? Cuida ele, em trés incisos e cinco
parágrafos, de apresentar, de forma minudente, coma se dará a transferência
de recursos para as municipios em virtude de convénias. acordo ou
instrumento congénere. Coma estão, portanto, acabadas as subvençöes
saclais? Balela. Falácia de urn Governador que pretende ocupar a midia a
custa de ilusöes alheias. Chega, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. E hora
de esta Casa dizer ao Sr. Governador que governante que teirna em tocar
realejo e vender papelotes de sorte a populaçao não tern, via de regra, final
fel iz.

E muito fácil iludir a populaçao. Dificil é acreditar que a Governador do
Estado de Minas Gerais se proponha a fazer isso e, pior ainda. se apresente,
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falsamente, corno a pessoa que acabou corn a distribuição de subvenção
social pelos parlamentares.

Ele terminou. corn esse veto falseada, cam a obrigatoriedade de apresentar
,a 	 Legislativa a quadro demonstrativo dos recursos que a Fader
Executivo aplicará em subvençOes sociais e em qual secretaria de Estado
sera feita a distribuigão dos recursos.

Esta Casa nao pode deixar passar em branco a mentira apregoada aos
quatro cantos pela Sr. Governador. Causou-me enorme espanto ver que a
Presidéncia desta Casa não saiu em defesa deste Poder. Ao contràrio,
limitau-se a dizer que ha entre as Deputados urn consensa de que a
distribuição de subvencöes sociais é uma prestação de serviços a
comunidade.

0 Deputado João Leite (em aparte)* - Estau acompanhando atentamente,
Deputado Navarro. Concordo corn V. Exa. Tivemos oportunidade de falar urn
pouco sabre isso, mas não corn a cuidada que V. Exa. está tendo. Esse
assunto e importante, e mais urn fato que o Governadar cria.

Sabemos que o Governo do Estado, através da Loteria Mineira e da
Secretaria da Educacão, está distribuindo subvençöes. 0 que foi impedida no
veto do Governador é que saibamas para once foram esses recursos. Então
está perfeito o que V. Exa. nos traz.

o outra fato que a Governador traz é sabre a reforma agraria. Em oito
meses ele nào fez absolutamente nada. Agora já acena corn a vinda do
coordenador do MST, a João Pedro Stédile, e corn a criacão de uma
secretaria que tratará desse assunto. Nós e aqueles que estãa acampadas
pelo Estado de Minas Gerais aguardando a sua terra vamos viver desse nova
fate do Governador. Vamos sobreviver da criaçãa da nova secretaria. E
sobreviverernos também do "road show' do Governador pelo Pals.

Quero aproveitar para ler rapidamente a requerimento que 1 a apresentei. "A
irnprensa mineira tern anunciada as inürneras viagens do Governador Itamar
Franca para vários Estados da Federação, corn a objetivo de participar de
encontros corn segmentos politicos brasileiros contrários a atuação do
Governo Federal.

No inlcio dessas viagens, S. Exa. declarara a imprensa que ele mesrno
custeava suas despesas de transporte e hospedagem. Nada se cornprovou
sobre a afirrnacãa feita. Corn a continuidade desses encantros. que fazem
parte do anico prograrna do Governo Itarnar Franca ate hoje conhecida.
denominado "road show', que nao pode ser custeado pelo erária, dada sua
nitida natureza politico-partidária, indaga-se de S. Exa.:

a) Quais os names, cargos e funcOes dos servidores püblicos e militares
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que tern acompanhado o Governador nessas viagens? b) Quais as viagens
realizadas e o custo total de cada uma? c) Quern arca corn o pagarnento das
despesas de transportes, hospedagem e alimentação? 0 erário? Os próprios
viajantes? Podem comprovar? d) As aeronaves utilizadas são aquelas da
frota do Governo do Estado ou da aviação cornercial? e) Os servidores civis e
militares que acompanham S. Exa. assim o fazem em caráter de efetivo
exercicio do serviço piblico?

sso posto e consrderando o relevante motivo püblico do assunto em tela,
bern como o pleno exercicio da atividade fiscalizadora por pale do Plenário
desta Casa, em respeito a Constituiçao do Estado e ao Regimento Interno,
requer seja dingido ao Sr. Governador o pedido de resposta as indagaçôes
acima." Obrigado pelo aparte, Deputado Navarro.

0 Deputado Sebasbáo Navarro Vieira* - E corn prazer que insiro as
palavras do Deputado João Leite em meu discurso. E se torna evidente,
também pelo depoimento do Deputado Joâo Leite, que o Governador vende
ilusöes, que ele apregoa que val acabar corn as subvençoes mas as está
dando através da Loteria Mineira.

Ele não quer que o povo saiba que está dando subvençoes, por isso vetou
o artigo que obnga a ser transparente e a expor, publicamente, a esta Casa e
ao povo mineiro once aplica os recursos de subvenção. que nào acabou. Ele
quer concentrar os recursos nas mãos do Executivo e quer distribui-los,
debaixo dos panos, sem que todos tomern conhecimento.

Então dirigi-me ao Presidente da Casa, nos seguintes termos: 0 Presidente
desta Casa precisa estar melhor posicionado sobre essa matéria Ao
responder as indagaçoes da imprensa sobre como ficará a distribuiçao de
subvençöes, ele está, a ngor, apoiando o mercador de iiusöes corn assento
no Palácio da Liberdade.

0 Presidente do Poder Legislativo nâo pode se deixar iludir. Ele pode ate
concordar corn o mandatário do Poder Executivo mas, na condicao de
Presidente de urn Poder autônomo cue está sendo vilipendiado pela danosa,
prerneditada e falsa atitude do chefe de urn outro Poder, cabe a ele defender
o posicronarnento da Assembléja. E que posicionamento é esse? E 0 de
mostrar ao povo de Minas, ac, eleitor, ao cidadão que honrou cada Deputado
corn assento nesta Casa, que a emenda aprovada por unanimidade pelo
Plenário da Assernbleia Legislativa e vetada pelo Sr. Governador diz respeito,
ünica e exclusivamente a apresentacao de quadro demonstrativo dos
recursos que o Poder Executivo distribuiré, através de suas secretarias, a
titulo de subvenção social. 0 veto aplicado a proposição de Lei de Diretrizes
Orcamenfánas é, na verdade, urn balão de ensaio. Seria essa discussão

119
motivo para esconder a indiscrirninada distribuicão de recursos pelas
secretariaS, sern que o Poder Legislativo tome conhecimento? A quern
interessa o veto apresentado pelo mandatário de Minas? A que forças ocultas
esse veto vem prestar favores? São essas as perguntas, Sras. e Srs.
Deputados que devemos fazer. Esse questionamento torna-se necessário,
porque não podernos, em nome dos compromissoS éticos que defendemoS,
escamotear a verdade. E a verdade deve ser dita. A subvencão social so nao
será distribuida pelos parlamentares mineiros se o Plenário da Assembléia
assirn o decidir, e isso ainda não foi decidido. A discussão que travo nesta
hora não diz respeito a questão de a Assembléla dever ou não distribuir
subvencOeS. 0 que trago a discussão é se é licito ao governante mentir para
o povo, tapar o sol corn a peneira, apresentar-se como o guardião da
moralidade pãblica, através de falsas declaracöes e de falsos atos. 0 que
trago a discussão é. em esséncia, a independencia deste Poder Legislativo.
E, na verdade, a discussão de quem esté preocupado corn o andamento da
carruagem e corn a seguranca de quem a conduz. Afinal de contas. não
podemos correr o risco de o Estado atropelar seus cidadãos corn o
argumento - falacioso e tênue - de que o Governador vetou as subvençöes
sociais 0 que S. Exa. vetou, repita-se, fol o curnprimento de sua primária
obrigacão de informar a Casa legislativa do Estado de Minas Gerais onde ele,
o Governador, e não os Deputados. pretende aplicar os recursos de
subvencão social. Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

* - Sem revisâo do orador.
2 Pale (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de lnscriçöes

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esgotada a hora destinada a esta
pale, a Presidéncia passa a 2a Pale da reunião, corn a 1 1 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicacöes da Presidência e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e requerimentoS. Estão abertas as inscriçöes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

DECISAO DA PRESIDENCIA
Exrno Sr Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Os Deputados que este subscrevern requerern a V. Exa., nos termos do art.

112 do Regimento Interno, seja constituida e instalada uma cornissão
parlarnentar de inquérito para apurar as irregularidades existentes na
confecção, na comercializacão e na operacionaliZacào do vaIetranspole na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. nos ültimos oito anos.

Sala das Reuniöes, de marco de 1999.
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Irani Barbosa - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Maria José Haueisen
- Antonio Roberto - Ivo José - Lutz Fernando Faria - João Batista de Oliveira -
Elbe Brandão - Paulo Ptau - AntOnio Andrade - Olinto Godinho - Djalma Diniz -
Dims Pinheiro - Durval Angelo - Luiz Menezes - Rogerio Correia - Maria
Tereza Lara - Edson Rezende - Marco Regis - João Leite - Amilcar Martins -
Miguel Martini - Arlen Santiago.

A PresidOncia no uso da atribuiçao que lhe confere o inciso II do art 83 do
Regrmento lnterno. tendo em vista comunicacao de vários Deputados.
retirando suas assinaturas de requerimento protocolado e considerando que
o art. 112 do mesmo Regimento dispOe que "A Assernbléia Legislativa. a
requerimento de 1/3 (urn terco) de seus membros, constituirO comissào
parlamentar de inqu6rito para apuracão de fato determinado ( .. ), deixa de
receber requerimento do Deputado Irani Barbosa e outros, em que solicitarn
seja constituida e Instalada comissâo parlamentar de inquérito para apurar as
i rregularidades existentes na confeccao, comercializacao e operacionalizacoo
do vale-transporte na Regiâo Metropoljtana de Belo Horizonte. nos Oltimos
otto anos, por nào preencher os pressupostos regimentals para a sua
tramitacao

Mesa da Assembléia, 5 de agosto de 1999.
José Braga, l °-Vice-Presidente no exercicio da Presidéncia

Designaçao de Corn ssOes
0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar ComissOo Especial para

Ernitir Parecer sobre a lndicaçao do Titular da Fundação TV Minas - Cultural e
Educativa. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Mdrcio Kangussu; suplente - Elbe
BrandOos pebo PMDB: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira: suplente
- Deputado César de Mesqutta: pebo PDT: efetivo - Deputado Joo Batista de
Oliveira; suplente - Deputado Doutor Viana: pelo PTB: efetivo - Deputado
Arlen Santiago, suplente - Deputado Cristiano Canédo; pelo PPB efetivo--
Deputado Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado Elmo Braz. Designo A
Area de Apoio as Corn issöes,

A PresidOncia vat designar ComissOo Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda 0 ConstituicOo no 21/99. Pebo PSDB: efetivo - Deputado
Ermano Batista: suplente - Deputado Wanderley Avila; pebo PMDB efetivo -
Deputado AntOnio JUlio: suplente - Deputado AntOnio Roberto; pelo PFL:
efetivo - Deputado Alberto Bejani: suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PPB:
efetivo - Deputado Elmo Braz: suplente - Deputado Luiz Fernando Faria; pelo
PSB: efetivo - Deputado Edson Rezende; suplente - Deputada Elaine
Matozinhos, Designo. A Area de Apoio Os ComissOes

A Presidéncia vai designar CornissOo Especial para Emitir Parecer sobre o
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Veto Parcial a ProposicOo de Lei n o 14.125, originada do Projeto de Let no
343/99. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Mauro Lobo; suplente - Deputado Hely
TarqüIniO pelo PMDB: efetivo - Deputado Márcio Cunha; suplente - Deputado
AntOnio Andrade: pebo FL: efetivo - Deputado Eduardo Brandão: suplente -
Deputado Sargento Rodrigues; pebo PSD: efetivo - Deputado Dinis Pinheiro;
suplente - Deputado Djalma Diniz; pelo PTB: efetivo Deputado Obinto
Godinho: suplente - Deputado Arlen Santiago. Designo. A Area de Apoto as
ComissOeS.

Leitura de ComunicacOeS
- A seguir, o Sr. Presidente dO cléncia ao PlenOrio da comunicacOo

apresentada nesta reuniOo pela CornissOo de Turismo - aprovacOO. na  13'
ReuniOo OrdinOria, do Requerimento no 461/99, do Deputado Ronaldo
Canabrava (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Req uerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXXII do art. 232

do Regirnento lnterno. requerimento do Deputado César de Mesquita em que
solicita o desarquivamefltO do Projeto de Let no 1.982/98: e, nos termos do
inciso XIV do art 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Carlos Pirnenta em que solicita seja designada comissOo especial para
acompanhar os Prefeitos do Norte de Minas, que irOo a Brasilia manifestar
seu descontentamento corn o Governo Federal; defere, ainda, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em
outra oportunidade, requerimento do Deputado Arlen Santiago e outros em
que solicitam a reabizacão de reuniOo especial para homenagear o Delegado
AgIlio Monteiro Filho. Diretor-Gerab do Departameflto de Policia Federal em
Brasilia, pebos relevantes serviços executados no combate ao trOfico de
drogas e entorpecenteS no Estado.

0 Sr. Presidente - RequerirnentO da Bancada do PSB solicitando que todos
os requerimentos apresentados por Deputados sejam numerados e que se dO
publicidade U sua tramitacão. Os ilustres requerentes demonstram conhecer o
tratamento dado aos requerimentos, ao mencionar, na justificacOo de seu
pedido. que 'são numerados os requerirnentos de que tratarn os incisos XII e
XIII do art 233 do Regimento Interno desta Casa (que dependem de parecer,
conforme o art. 234), assim corno os regulados pebo art. 103. inciso Ill (que
dependem de apreciacão conclusiva das comissOes permanenteS). Todos Os

demais requerimentos nOo são numerados".
A PresidOncia esclarece que não são numerados os requerimentoS de

natureza administratiVa, que normalmente são encaminhados a Mesa da
Assembléia, e aqueles que são apreciados na mesma reunião em que são
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recebidos seja reunräo de Plenãrio, seja de comissão. A publicidade de todas
as proposlcoes é assegurada por sua publicaçao na ata dos trabaihos da
reunião No caso des reuniöes de Plenárjo, as atas são elaboradas conforme
o disposto na Seçao VI, arts. 41 a 44 do Regimento Interno. As atas des
reuniöes das comissöes e ca Mesa da Assembléja também são publicadas no
órgão oficral dos Poderes do Estado.

Alegam. ainda, os solicitantes que o acompanhamento ca tramitacão dos
requerimentos sem nümero é dificultado pela informalidade corn que são
tratados. Não procede o q uestronamento dos nobres parlamentares, urna vez
que baste a lertura das atas das reuniöes para que se obtenha tal informaçao,
que também pode ser obtida na Area de Documentaçao e lnformação da
Casa.

A Presidéncra indefere o requerimento por entender que 0 procedimento
adotado para a tramitação de proposicoes Cleve ser mantido, Arquive-se.

Votação de Requerimentos
Requerimento do Deputado Carlos Pirnenta solicitando que se formule

convite ao Sr. Aloisro Sotero, S u perintendente da SUDENE, pare urn debate
nesta Case sobre a atueção do órgão no Estado e a proposta de sua
modernrzação e transformacao ern Agência de Desenvolvimento do Nordeste
Brasilerro. Em votação, o requerimento Os Deputados que estiverem de
acordo permanecam como se encontrarn (- Pausa.) Aprovado Cumpra-se

Requerirnento no 208/99, do Deputado Paulo Piau, em que solicita a
transcricao nos anais da Casa, do editorial "Agriculture sem Poiltica",
pubircado no "Estado de Mines' de 9/4/99. A Mesa da Assembléla opine pela
rejercão do requerimento Vern a Mesa requerimento do Deputado Sebastião
Navarro Vierra solicrtando seja adiada a voteção do Requerimento no 208/99.
do Deputado Paulo Rau. Em voteção. o requerimento. Os Deputados que
estiverern de acordo permeneçam como se encontrarn. (- Pause.) Aprovado
Cu mp re-se.

Requerimento no 225/99, do Deputado Antonio Julio, em que pede
nformacoes ao Governador do Estado sobre as condiçOes que possibiliteram

a rnstalacao de inega no MunicIpio de Leopoldina, bern como se a referida
emprese ja está em funcioneniento A Mesa da Assembléja opina pele
aprovaçao do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo no 1, que recebeu parecer pela aproveçao Os
Deputados que o eprovem permanecam como se encontram. (- Pause.)
Aprovedo. Está. portanto, aprovado o Requerimento no 225/99 na forme do
Substitutivo no I. Oficie-se

Requerimeno no 228/99, do Deputado Amilcar Martins, em que pede seja
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encaminhado ao Coma ndaflteGere l da PMMG pedido de informaçOeS sobre
a ocupacão da Fazenda Cechoeire dos Coutos. localizeda no Municiplo de
Born Despecho A Mesa da Assembléia opine pele aprovacão do
requerimento. Em votacão, o requerimento. Os Deputados que o eprovam
permanecem como se encontram. (- Pause.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento no 230/99. do Deputado Antonio Roberto, em que pede seja
encaminhedo ao SecretáriO de Meio Ambiente pedido de informacOeS
relatives ao processO de licenciamento ambiental do depósito de lixo do
Municipio de Ceeté. A Mesa de Assembléra opine pele aprovacãO do
requerimento na forma do Substitutivo no i, que apresente. Em votecão, o
SubstitutivO n o 1, que recebeu parecer pela aprovacOO. Os Deputados que o
eprovem permenecem como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
podanto, aprovado o Requerimento no 230/99 ne forma do Substitutivo no i.

Oficie-se.
Requerimento no 249/99, da Comissão de Drreitos HumanoS, em que

solicita seje enceminhado ao Diretor-Gerel do DER-MG pedido de
informecOes sobre o impedimentO da entrada de Indios nos trens do metro. A
Mesa de Assembléie opine pela eprovecãO do requerimento na forma do
Substitutivo no i, que apresente.

- Vern a Mesa:
EMENDA No 2 AO REQUERIMENTO N o 249/99

Substitua-Se a expressão trens do metro" por "Onrbus rntermunlClpalS.
Sale des ReuniOes. 4 de egosto de 1999.
Joáo Leite
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda 0

leiture da emenda.
O Sr. Secretário (Deputedo Doutor Viana) - (- Lé a Emende no 2.)
O Sr. Presidente - Em votaçOo. o requerimento salvo emendas. Os

Deputados que o eprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovedo. Em votacOo a Emenda no 1. que recebeu parecer pela aprovecão.
Os Deputedos que a aprovem permenecam como se encontram. (- Pause.)
Aproveda Em votacão. a Emenda n o 2, sem parecer. Os Deputados que a
eprovem permenecam como se encontram. (- Pause.) Aprovade. EstO,
portanto, aprovado o Requerimento no 249/99 corn as Emendes n

os 1 e 2.

Oficie-se.
21 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a metéria destinada a 1a Fese, a PresidOncre
passe a 2 a Fase da Ordem do Die, corn a discussãO e a votação da matérra

constente ne pauta.
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Questão de Ordem

o Deputado Joào Leite - Como V. Exa. pode verificar, nâo ha quorum para
a continuacâo dos nossos trabaihos, e eu solicito que V Exa encerre de
piano esta reunião.

o Sr. Presidente - Esta Presidéncia tendo em vista a importéncia da
matéria em pauta, vai determinar que se proceda a chamada para
recomposicao de "quorum". Para tanto, solicita ao Sr. Secretário que proceda
a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretáno - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 27 Deputados. portanto näo ha

'quorum" para a votaçao. mas o ha para a discussão da matéria constante na
pauta.

Discussão de Proposicoes
o Sr. Presidente - Prosseguimento da discussäo em 10 turno, da Proposta

de Emenda a Constituiçâo n° 13/99, do Deputado João Leite, que acrescenta
a Constituiço do Estado o art. 300 e suprime o inciso I do art. 139. A
Comissão Especial opina pela rejeicäo da proposta. Continua em discussão a
proposta. Com a palavra, o Deputado Joào Leite, que ainda dispoe de 11
minutos e 30 segundos para terminar seu pronunciamento

o Deputado João Le,te* - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas péblico
presente, membros da imprensa, telespectadores da TV Assembiéia, eu
gostaria de continuer a expor nosso entendimento não apenas o nosso, mas
o de vários especialistas na questào da autonomia da perIcia oficial

Ontem eu comecava a dizer sobre as manifestacoes favoráveis a essa
autonomia da pericia. Uma série delas aconteceu. vindas da Associacão dos
Juizes do Rio Grande do Sul, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil, do Conselho Federal de Medicina, do Forum Nacional de
Comissães Leais!ativas de Direitos Humanos. da Anistia Internacional, da
Assoccac dos Magistrados do Distrito Federal e Territórios. da Frocuradoria
Federal dos Dreitos do Cidadão e do Presidente do Supremo Tribunal
Federal 6 época, Ministro Sepüiveda Pertence, Podemos hoje, inclusive, ouvir
urn pouco do que pensa a Deputada Elaine Matozinhos a respeito do assunto
A Deputada inclusive usou o argumento de que. se  numa diligéncia policial,
fosse encontrado urn p6, quem determinaria os componentes desse p6
Numa intervencão pudemos dizer que não seria naquele momento que a
pericia trabalharia, a substéncia teria que ser levada para o laboratório

o Desembargador Adalberto José de Camargo Aranha coloca muito bern
essa questão quando aborda a prova: "A prova tern como objeto Os fatos. A
pericia e uma manifestecao técnico-cjentifica e a sentença uma declaraçao

125
de direito. Logo, a opinião que é objeto da perIcla se situa em posicão
intermediária entre os fatos e a decisão". E claro. Quando a poilcia apreenae
uma arma utilizada em um crime, não é naquele momento que ira acontecer o
exame da arma. E no momento seguinte, e no momento posterior.

0 ilustre Desembargador Camargo Aranha coloca justamente isso. Temos
o momento do fato. e entre o fato e a sentença ha a pericia. Trata-se de uma
posicão intermediária entre o fato e a decis6o final. Essa questão está
colocada claramente. Não é como pretendem muitas vezes algumas pessoas,
que esse perito deve ser urn assessor, urn auxiliar do presidente do inquérito.
Apesar de considerarmos fundamental e importante o trabaiho do presidente
do inquérito.

Inclusive, hoje querernos lamentar o pedido de dernissão, em carater
irrevogavel, de urn grande Delegado de Policia. 0 Diretor do Departamento
de Investigacöes, Dr. Oto Teixeira, pediu exoneracão, dernissâo em carater
irrevogàvel. E claro que ele não concorde corn essa policia que està al. corn
esse comando que está al. Assim, o Delegado Oto Teixeira pediu para sair do
comando da PolIcia Civil.

Reconheco nesse Delegado alguém que tern feito urn trabalho sernssirno na
policia, presidindo vários inquéritos corn muita competência. Reconheço a
importflncia do presidente do inquérito, mas reconheço tambérn que o perito
não é auxiliar desse presidente do inquérito. Ou rnelhor, não apenas eu, isso
esta confirrnado e configurado em varias menifestacöeS de juristas e homens
importantes do direito e da justica em nosso Pals.

Na conclusão do Desembargador Camargo Aranha, a pericia é a lanterna
que ilumina o carninho do Juiz, daquele que vai Car a decisão e a sentenca.
Esse é o trabalho da pericia. Nâo hummer o presidente do inquérito. porque,
na verdade, ele esta reunindo proves juntamente corn o perito pare hummer
aquela decisão final do Juiz. Então. diz o Desembargador Cernargo Aranha.
"A pericia é a lanterna que ilumina o caminho do Jumz, que, por não a ter
quanto a urn determinado fato, esta na escuridäo. A lente que corrige a visão
que esta deficiente pele faite de urn conhecimento especial". Mais adiante
ainda frisa o mestre Hélio Tornagh: "A pericie não prove somente, mas
tambérn ilumina a prove". Aquele prove trazida pelo presidente do inquérmto e
por todas as diligéncias. Ela sera iluminade pelo perito, auxiliar da justica.

A figure do perito também rnereceu atençäo da doutrina especializade.
Segundo Adalberto José: "0 perito é o euxiliar da justice devidamente
comprornissedo e estranho as partes, portedor de urn conhecimento técnmco
eltamente especializedo e sem impedimentos ou i ncompetibilidedes pare
atuar no processo. Em primeiro lugar, o perito 6 o auxilmer da justice a quem
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presta serv:ços. Esse e o trabalho do perito. A relevância da função pericial,
base da decisão, exige uma confiabilidade total do Juiz na pessoa do "expert".
A confiança é por parte do Juiz. E auxiliar do Juiz, portanto

'Ao final deste tópico, cabe lembrar que a perIcia, nos termos da Lei
Processual Penal em vigor. pode ser determinada pelo Delegado de PolIcia
que preside a inqu6rito policial, pelo Juiz que conduz o feito ou pelo órgão do
Ministérlo Püblico que nele atua, como autor ou coma custos iegis"

Então, está claro, está colocado corn muita firmeza na Lei Processual
Penal. qualquer urn dos citados pode convocar 0 perito para que possa
trabalhar. Portanto não podemos de maneira nenhuma, concordar corn o
fato de que as substàncias aquilo que é encontrada no local de urn crime tern
que ter uma deterrnrnacao naquele momento. Não é all o local especifico de
trabalho do perito. Para que possa conhecer as substáncjas para que possa
conhecer a situacão das armas que foram usadas em urn crime, muitas vezes
é necessárjo urn laboratórlo

E tarnbém nâo convoca o perito apenas o Delegado. Convoca-o também a
Ministério PUblico, rnas, principalmente, o Juiz.

Decdjdamente nâo é atividade acessória secundária, lateral a da Policia
Civil. E, sim, auxiliar da justiça, dela absolutamente necessária

Coma se disse acima, a pericia técnica funciona, predominantemente na
fase inquisitorial , por acaso temporal: ambos, inquerito policial e atividade
pericral, tern as seus momentos corretos nos primeiros tempos, após o
cornetimento da infragâo penal, e imediatamente após. A atividade pericial é,
assirn, importante para a conducão e conclusOes do lnquerito policial, rnas
absolutamente essencial para a prestaçao jurisdicional. Logo, nao se
confunde corn a formacao da peca inquisitorial , corn a ato de investigar, rnas,
repetirnos, detérn relacao Intirna corn a ato dejulgar.

E clara o que está colocado, e esta Assembléla nào pode errar na
oportunidade de propor uma rnudança, urn avanço, urn progresso no
seguranca püblica no Estado de Minas Gerais. Está claro' é urn perito
coordenador de longe: é corn essa distãncia saudável da policia que deve
ser realizado a trabaiho do perito.

* - Sem revisäo do orador.
Questão de Ordem

o Deputado João Leite - Gostaria de continuar, Sr. Presidente, mas persiste
a falta de 'quorum" no Plenárlo para esta discussão. Solicito a V. Exa.
novamente que a reunião seja encerrada por falta de "quorum".

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de pIano, a inexisténcia de

nümero regimental para a prosseguimento dos trabaihos e encerra a reunião,
convocando os Deputadas para a reunião ordinária de amanhã. dia 5. as 14
horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reuniáo.

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 5/8/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimeflto - Falta de "quorum".
Comparecirnento

- Corn parecem as Deputados:
José Braga - Alvaro Antänio - Ambrósio Pinto - Carlos Pimenta - César de

Mesquita - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Eduardo Daladier - Eduardo Herrneta - Elaine MatozinhaS - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqülnio - João Batista de Oliveira - João Leite - Joâo
Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - Marco Regis- Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Olinto Godinho - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Wanderley
Avila.

Falta de "Quorum"
O Sr Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de

comparecirnento não registra a existência de n/mero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião. par falta de "quorum, e convoco as
Deputados para a reunião de debates de arnanhã. dia seis. as 9 horns.

ATA DA 14 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAC DE TRANSPORT E,
COMUNICAcAO E OBRAS PUBLICAS

As quinze horas do dia sete de julho de mil novecentoS e noventa e nove.
comparecem na Solo das Cornissães os Deputados Alvaro Antonio, Arlen
Santiago e Wanderley Avila, rnembros do supracitada Cornissão. Havendo
nOmero regimental. a Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacOo de requerimento do Deputado Arlen
Santiago. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da ComissOo presentes. A seguir. o
Presidente distribul o Prajeto de Lei n° 362/99 ao Deputado Bilac Pinto e a
Projeto de Lei n° 383/99 ao Deputado Wanderley Avila . Prosseguindo. a
Presidente passa a discussOo e a votação de proposlcOeS sujeitas 0
apreciacOo do Plenário da Assembléia. Na ausOncia do relator, a Presidente
redistribui a parecer sobre emendas recebidas em PlenOrio aa Projeta de Lei
n° 41/99 aa Deputado Arlen Santiago. Estando a relator em condicOes de
ernitir o seu parecer, este a faz. mediante a qual conclui pela rejeicão da
Ernendas n°s 1 e 2. recebidos em PlenOria. Subrnetida a discussOo e votaçOc,

FMqq



128e . parecer aprovado corn voto contrário do Deputado Wanderley Avila,
Prosseguindo o Presidente passe a discussão e a votação de p roposjcoes
que dispensam a apreciaçao do Plenário da Assembleja A Presidéncia
submete a votaçdo os Requerimentos n o

s 395, 415, 417, 418 420, 421, 423
425 e 426/99, os quais são aprovados Cumprida a finalidade da reuniáo, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ate e
encerr-a os trabaihos

Sala das ComissOes, 4 de agosto de 1999
Alvaro Antonio, Presidente - Wanderley Avila - Bilac Pinto

ATA DA 5 a REUNIAC EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO
CULTUR.A CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia oito de julho de mil novecentos e noventa e nove.
comparecem na Sale das Corn issOes os Deputados SebastjOo Costa, Dalmo
Ribeiro Silva e Amilcar Mains (substjtuindo este ao Deputado AntOnio Carlos
Andrada, por indicagao da Liderança do PSDB), membros da supracitada
ComissOo. Havendo nOmero regimental, a Presidente , Deputado Sebastião
Costa, declare abea a reunião e, em viude da aprovacao de requerimenta
do Deputado Amilcar Mans, dispense a leitura da eta da reuniào anterior, a
qual e dada par aprovada e é subscrita pelos membros presentes, 0
Presidente informa que a reunião se destine a apreciar a matéria canstante
na pauta e lé as seguintes oficios: das Diretoras des escolas estaduais de
Coronel Fabriciano solicitando que a CornissOo inter-venha junto ao
Secretário da EducacOo para que nOo sejam impedidas de participar des
proxirnas eleiçOes para as referidos cargos; das Diretoras das escolas
estaduais de Alfenas. Elói Mendes, Poço Fundo e Santa Rita de Caldas
solicitando a atençOo da ComissOo para eventuais mudanças na Lei n°
12.459 de 1997, as quais pretendern acabar corn o apostilamento, 0
Presidente solicita a elaboracOo de requerimeno pare a primeiro caso e
informa que requerimen do Deputado Sebastião Costa trataré do assunto
relativo a citade Lei. A seguir, passe-se a 2 Fase da Ordem do Die,
compreendendo a discussOo e a votacão de proposicoes nOo sujeitas a
apreciacao do Plendrio. Submetjdos a votação, são aprovados as
Requerimeno n°s 424, 433, 441, 442 e 443/99, 0 Deputado Amilcar Martins
requereu, e foi-lhe concedida, vista do Requerimenta n° 432/99
Prossecuinda a Presidente passe a 3a Fase da Ordem do Die,
campreendendo a discussâo e a votação de prapasicoes da Comissão
Submetidos a votacão, são aprovados req uerimentos do Deputado Sebastiäo
Navarro Vieira, em que solicita seja a Secretario da Educacão consultado
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sabre a situacãa em que se encontram os procesSoS de apostilamento de
DiretoreS EscolareS e sobre a reiniciO des publicaQOeS pertinentes, e seja
pedido ao Presidente do Conselho Estadual de Educacãa que agilize a
proceSSo de criacão dos cursos de Geografia e Direito da FAFILE. de
Carangala e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva. em que salicita seja realizado
debate pOblico da ComisSãO pare se discutir sobre o patrimâniO histórico e
cultural de Mines Gerais. 0 Presidente informa que recebeu requerimenta da
Deputeda Elbe Brandãa solicitanda a realizacãO de debate pOblico pare se
discutir a 'bug" do milOnia e comunica que intercedera junta a Deputada pare
que, em vez de debate pObtico, eta peca a realizacãO de audiência pOblica,
em virtude de a Camissão so poder realizer dais debates piblicos par ano.
Dando sequencia. a Presidente submete a votacãO, e são aprovadas, as
Pareceres de RedacOO Final dos Projetas de Lei n

os 241, 245, 271, 293. 306
e 318/99. Cumprida a finalidade da reuniãa. a Presidência agradece a
presenca dos parlamentareS convoca as membras da Comissãa para a
próxima reunião ordinéria, determine a lavratura da ate e encerra as
trabathos.

Sale des CamissOeS, 4 de agasto de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - AntOnio Carlos Andrada - Jaão Pinto Ribeira.

TRAMITAcAC DE pRopoSicoES
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 16/99

Comissão de Meia Ambiente e RecursOs Naturais
Relatória

De autaria conjunta dos Deputados Rogério Correia e Maria José HaueiSefl.

a Projeto de Lei n o 16/99 dispOe sabre a criacão da Brigada Voluntaria de

lncêndio.
Aprovada no 1° turno na forma do SubstitutVO no 1. a proposicäO retorna a

esta Comissão pare receber parecer para a 2° turna, nos termas regimentais.
Segue anexa a redacão do vencido, que é parte deste parecer.

FundamentacãO
0 prajeto em análise propOe a criação de Brigadas Voluntarias de lncêndio,

corn a finalidade de combater e prevenir incêndiaS no acervo do petrimâniO
histOrica e cultural, bern camo nas mates, nos parques e nas reserves
naturais do Estado Par sue vez, a substitutivo aprovada no 1° turna institui
um programa estadual de jncentiva a criacOo de tais brigades, no quat a
poder pOblico devera estimular a organlzecão da sociedade civil pare a
prevenção e a combate desses sinistraS, especialmente nas localidades onde
não houver destacamento do Corpo de Bambeiros Milder.
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Busca-se. dessa forma. a conscientizaçao e o envolvimento das próprias
comunidades na proteço dos recursos do patrimônjo histórico, cultural e
natural a que estâo ligadas. Por essa razão, reiterarnos o entendimento desta
Comissäo formulado no 10 turno, pela aprovação do projeto.

Ao final de nosso parecer, estamos propondo urn substitutivo a proposiçao,
corn o intuito de promover algumas modificaçoes no texto aprovado, sem
alterar-Ihe a esséncla. E necessário, por exemplo, dar nova redaçao ao art. 20
do projeto, tendo em vista a promulgaçao da Emenda Constituiçao no 39,
publicada no "Diário do Legislativo' de 3/6/99, que desvincula o Corpo de
Born beiros da Policia Militar.

For outro lado, julgamos oportuno incluir, entre as atividades a serem
desenvolvidas pelas brigadas voluntárias as açöes de busca, salvamento e
atendimento pré-hospitalar de emergéncia, inerentes ao trabalho do Corpo de
Bombeiros Militar. Por isso, a denominaçao bombeiros voluntários torna-se
mais apropriada para o programa que se pretende char do que a anterior
Brigada Voluntária de lncëndios.

Finalrnente, sugerirnos, corn fundamento em experiéncjas bem-sucedjdas
em outros paIses, que esses bombeiros voluntários atuem sob a coordenaçao
e o controle dos bombeiros profissionais, de forma a garantir melhor
organizaçao do programa.

Conclusao
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n o 16/99 no

2° turno, na forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado
SUBSTITUTIVO N O 1

Cria o Programa Estadual de Incentivo a Formaçào de Bornbeiros
Voluntários

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1° - Fica criado o Programa Estadual de Incentivo a Formaçao de

Bornbeiros Voluntános, tambérn denominado Pro g rama de BornbeirosVoluntários
Art. 20 - 0 Programa de Bombe p ros Voluntários tern corno objetivo estimular

a participacão da sociedade civil na prevençao e no combate a incéndios e no
exercicio de atividades de busca. salvamento e atendimento pré-hospitalar de
ernergéncia, sobretudo nos municipios once não houver destacamento do
Corpo de Bornbeiros Militar.

Art. 30 - Para a consecuçao dos objetivos definidos no art. 2° desta lei. cabe
ao poder p/iblico:

- realizar palestras sobre a importãncia da participaçáo da sociedade civil
na prevençao e no combate a incéndios;
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II - oferecer suporte técnico. juridico e burocrdtico para a formação dos

bombeiros voluntários:
Ill - capacitar os bombeiros voluntários para a identificacão e a elirninacão

de fatores de risco de incëndio
IV - celebrar convénios corn entidades governarnentais e nào

governamentais, objetivando a aquisição de equipamentos para cornbate a
incéndios e para atividades de busca, salvarnento e atendirnento pré-
hospitalar de ernergéncia;

V - confeccionar e distribuir cartilhas educativas sobre os meios de
prevencão e cornbate a incéndios:

VI - prornover a integração entre as diversas brigadas de bombeiros
voluntários do Estado;

VII - realizar vistorias periódicas nos bens considerados de interesse
histórico, cultural, artIstico, turistico, paisagIstico e natural do Estado,
propondo intervençOes para a prevencão e o combate a focos de inc6ndio.

Art. 40 - Cabe ao Corpo de Bombeiros Militar a coordenacão e o controle
das atividades dos bornbeiros voluntários.

Art. 50 - Esta lei seré regulamentada no prazo de cento e oitenta dias
contados da data de sua publicacão.

Art 6 0 - Esta lei entra em vigor no exercicio fiscal seguinte ao de sua
publicacào.

Art. 7° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 4 de agosto de 1999.
Cabo Morals, Presidente - Antonio Roberto, relator - Maria José Haueisen -

Fábio Avelar.
Redação do Vencido no 1' Turno

PROJ ETC DE LEI No 16/99
Cria o Programa Brigadas Voluntárias de lncêndio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado prograrna estadual de incentivo a criação de brigadas

voluntárias de incéndio. tarnbérn denominado Prograrna Brigadas Voluntárias
de lncêndio.

Art. 2° - 0 Prograrna Brigadas Voluntárias de lncêndio tern corno objetivo
estimular a organizacão da sociedade civil, corn vistas a prevencão e ao
combate de incéndios, sobretudo nos municipios onde não houver
destacarnento do Corpo de Bornbeiros da Policia Militar.

Art. 3 0 - Para o cumprimento dos objetivos a que se refere o art. 2° desta lei,
cabe ao poder püblico:

I - realizar palestras sobre a importância da sociedade civil no combate e na
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prevençao de incêndios; 	
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II - oferecer suporte técnico, juridico e burocrático a criação de Brigadas
Voiuntárjas de Incéndios

III - capacitar as Brigadas Voiuntárias de Inc6ndio para a identificagao de
possiveis focos de incêndio:

IV - celebrar convérnos corn entidades governamentais e näo
governamentais objetivando o repasse as Brigadas de equiparnentos
utiizados no combate a incéndios;

V - confecc p onar e distribuir- cartilhas educativas sobre Os meios de
prevençao e combate a ncêndios;

VI - promover a Integração entre as diversas Brigadas Voiuntárias de
Incêndjo do Estado.

Vii - reaIzar vistorias periOdicas nos bens considerados de interesse
histôrico, cultural, artistico, turistico, paisagistico e natural do Estado,
propondo intervençoes para o combate a possiveis focos de incéndio.

Art. 40 - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e oitenta
contados da data de sua pubiicaçao.

Art. 5 1 - Esta lei entra em vigor no exercicio fiscal seguinte ao de
pubiicaçao.

Art. 60 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 64/99

Corn issão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Reiatório

De autona do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei no 64/99 dispOe sobre
a publicaçào. no "Minas Gerais", da reiaçäo dos estabelecimentos multados
por poiuicao e degradaçao ambiental.

Aprovada no 10 turno corn as Emendas n o
s 1 a 3, a proposição retorna a

esta Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos regirnentais.
Segue anexa a redaçao do vencido, que é parte integrante deste parecer.

Fundamentacao
Corn algumas modificaçoes acrescentadas no 10 turno, o projeto de lei em

tela rncumbe o Poder Executivo de pubhcar, anualrnente, no dia 5 de junho.
Dia Mundial do Meto Ambiente, a reiagäo dos nomes dos estabelecimentos
comerciais e industria,s que, nos 12 meses anteriores, tenham sido apenados
corn multas ou suspensão de atividades ou por infraçoes consideradas
graves ou gravissimas pelo Conseiho Estadual de Meio Ambiente - COPAM -,
corn base na Iegislaçao ambiental do Estado. Para efeito da lei, sera
considerada apenas a penandade aplicada após decisão administrativa
definitiva. Essa medida evitará a publicacao de nomes de empresas que
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tenham recorrido e, porventura, ganhado o recurso.

A escoiha do Dia Mundial do Meio Ambiente como data para tal
procedimento visa a fazer da publicidade urn fator inibidor e preventivo de
infraçöes a iegisiacão ambiental. A iniciativa significa uma forma a mais de
mudar a cultura ambiental. Nos tempos atuais, não se pode transigir corn
açôes de degradacão ambiental, dadas as condiçöes de fragilidade do nosso
patrimônio ambiental. Tal é o caso dos recursos hidricos, que clamam ao
administrador püblico por medidas mais severas de combate a poluição,
visando a salvaguardar esse bern precioso.

Nesse sentido, reiteramos a opinião desta Cornissâo, já deciarada no 10

turno, pela aprovacão da matéria.
Conciusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no 64/99, no
20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das ComissOes, 4 de agosto de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Antonio Roberto, relator - Maria José Haueisen -

Fábio Avelar.
Redação do Vencido no 1 0 Turno

PROJ ETO DE LEI N O 64/99
DispOe sobre a publicacão da relacOo dos estabelecimentoS multados por

poluicOo e degradacOo ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 Poder Executivo publicará, anualmente, no dia 5 de junho, Dia

Mundial do Meio Ambiente, em ordem alfabética, a reiacão dos nomes dos
estabelecimentoS comerciais e industrials que, nos doze meses
imediatarnente anteriores, tenharn sido apenados, corn base na iegislação
ambiental do Estado, corn multas ou suspensão de atividades ou por
infraçOes consideradas graves ou gravissimas pelo Conseiho Estadual de
Meio Arnbiente - COPAM -, nos termos da Lei n o 7.772, de 8 de setembro de
1980.

§ 1 0 - A relaçao de que trata este artigo sera publicada no diário oficial do
Estado, em lista especifica e destacada, sem prejuizo de sua divuigação por
outros meios de comunicacãO.

§ 2° - Além dos nomes dos estabelecimentos apenados, constarão na
relacao a modalidade de pena aplicada, Os valores das multas cominadas,
atuahzados em moeda corrente, e as respectivas datas de vencimento, ainda
que já quitado o débito.

§ 30 - NOo havendo edição do diário oficial no dia 5 de junho, a publicacao
será efetuada na ediçao imediatarnente posterior.

d ias
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134§ 41 - Para efeito do que d:spoe este artigo, sera Considerada apenas a
penalidade aplicada após decisão administrativa definitiva.

Ad. 2° - C Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua pubHcacão

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposicoes em contrário.

PARECER SOBRE C REQUERIMENTO N o 339/99
Mesa da Assembléla

Relatórjo
De autoria da Cornisso de Direitos Humanos, a proposiçao em tela

pretende seja soHcitado ao Secretárjo de Estado da Seguranca PObUca o
audo do Instituto de Cnmrnaljstjca referente a ação policial para desocupacao
do terereno onde acamparam sem-casas no Bairro Bandeirinhas, em Betim

Apos publicacão, vern a matéria a Mesa da Assembléja para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, c", do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
Dispöe este parlarnento para o controle externo que deve exercer sobre os

atos do Poder Executivo da pregorrativa de formular pedido de inforrnaçoes a
Secretárjo de Estado, sendo que a recusa, o nào-atendjrnento no prazo de 30
dias ou a prestaçao de inforrnacao falsa impodarn crime de responsabilidade
conforme o estabelecjdo no art. 54, § 2 0, da Carta poiltica minejra.

A solicitaçäo em exame tern por objetivo fundarnentar a avaliaçao desta
Casa sobre a desocupaçao do acampamento de sem-casas no Bairro
Bandeirinhas em Betjm por rneio do laudo pericial emitido pelo Instituto de
CriminalIstjca sobre a açâo policial mencionada

E importante considerar aqui que o laudo pericial é peça instrutória do
nquérito policial-mijitar , que é considerado sigiloso pelo Código de Processo
Penal Mtar, nao admitindo o contradjtórjo e ao qual so pode ter acesso 0
advogado do indiciado. ApOs as investigacoes os autos do inquérito sao
remetidos 0 autorjdade competente para dar inIcio 0 açOo penal, se for ocaso.

Assim sendo, consideramos a remessa do laudo a esta Casa nOo apenas
prematura rnas também inconvenjente porquanto, alérn de não ter sido
soHcitada por comissão parlamentar de inquérito, que poderia realizar
investigacoes e diligéncias o conhecimento do referido laudo poderia dar
pubticidade a fatos susceptiveis de comprometer o rumo das investjgacoes a
que se propoe o inquérito policial-miljtar.

ConclusOo
Diante do aludido, opinamos pela rejeiçOo do Req uerimento no 339/99.
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Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO No 430/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria da ComissOo Especial do Cólera no vale do Jequitinhonha, o
requerimento em epIgrafe solicita seja encaminhado ofIcio ac, Chefe Distrital
da CCPASA-MG, pedindo o envio a esta Casa de relatório detaihado das
atividades realizadas por esse órgOo no combate ao cólera, bern como de
sugestöes aos Governos Municipal, Estadual e Federal para a resolução
definitiva do problema.

Apás sua publicacOo, vem a proposicOo 0 Mesa da Assembléia para
receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regirnento Interno.

FundarnentacOO
Urn dos instrumentos de que dispöe este parlamento no exercicio de sua

competência é o pedido de informacöes a autoridades estaduais e a recusa
au o não-atendimento no prazo de 30 dias constitui infracão administrativa,
sujeita a responsabilizacOo, conforme o estabelecido no ad. 54, § 30, da
Constituicão do Estado.

A solicitacOo proposta no requerimento em questOo objetiva subsidiar os
trabalhos da Comissão Especial do Cólera no vale do Jequitinhonha,
constitu Ida para proceder a estudos sobre a matéria que the empresta nome.

C cOlera, doenca aguda-diarréica causada pela bacteria 'Vibrio cholerae",
pode-se espalhar rapidamente em locais onde o saneamento basico é
precário.

A Secretaria de Estado da SaCide. conforme noticiado no jornal "Estado de
Minas" do dia 7/4/99, admite o risco de nova epidernia de cólera em Minas
Gerais, e, no vale do Jequitinhonha, onde as condiçoes de tratamento da
Ogua são deficientes ou mesmo inexistentes, ha maior possibilidade de
ocorrOncia.

For essas razOes. consideramos oportuno a envio da solicitação em causa
a COPASA-MG. Orgão responsOvel em riosso Estado, pelos serviços de
abastecimento de Ogua e esgotamento sanitOrio e industrial, para que informe
a esta Casa as açöes por ele realizadas no combate ao cOlera na região
mencionada.

No entanto, objetivando adequar a proposicOo ao contexto de nosso
Estado, optamos par the apresentar a Ernenda no 1.

ConclusOo
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 430/99
corn a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Suprima-se a expressäo aos Governos Municipal, Estadual e Federal
Sale de Reuniöes da Mesa da Assembléja. 3 de agosto de 1999
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Braga - Durval

Angelo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 444/99

Mesa da Assembléja
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueiseri, a proposiçäo em epigrafe
tern por objetivo solicitar a Presidéncia da Casa sejam enviados ofIcios ao
Secretárjo de Estado do Planejamento e Coordenaçâo Geral e ao Presidente
da TURMINAS solictando-Ihes informacoes sobre a possibilidade de
inclusão dos rnunicipios do vale do Mucuri no Programa de Desenvolvirnento
do Turisnio - PRODETUR

0 requerimento foi publicado em 2/7/99 e, a seguir, encaminhado a este
Orgäo colegiado, ao qua] compete emitir parecer sobre a matéria, nos terrnos
do disposto no art. 79, VIII, 'c', do Regimento Interno.

Fundamentacao
A proposiçao, quanto a iniciativa, encontra amparo nos § 2° e 30 do art. 54

da Constituiçao mineira. Segundo os quais a Mesa da Assembléia poderé
encarninhar pedido escrito de rnformacoes a Secretário de Estado e a outras
autoridades estaduas, que deverão a ele atender no prazo de 30 dias, sob
pena de responsabilizacao

Quanto ao exame de mérito, reportamo-nos a justificaçao da autora do
requerimento na qual esciarece que o vale do Mucuri tern grande potencial
turistico peio fato de ser destacado produtor de pedras preciosas. Daf a razäo
por que entende oportuno sejam envidados esforços corn o intuito de
viabilizar a construção de obras de infra-estrutura turistica nos municipios da
regiào.

Entendemos que o requerimento solicita providéncia justa e oportuna e
merece, pois, o nosso aporo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçao do Requerimento n o 444/99na forma apresentada
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembjéia, 3 de agosto de 1999.

- Anderson Adauto. Presrdente - Gil Pereira, relator - José Braga - Durval
Angelo - Dilzon Melo.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N° 308/99
Comissào de Redação

0 Projeto de Lei n° 308/99. do Deputado Alberto Pinto Coelho, que declare
de utilidade p/iblica a Fundaçào Castro Ferreira, corn sede no Municiplo de
Carmo do Rio Claro, foi aprovado em turno Cnico, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a urn de que, segundo a técnice
legislativa, seja dada a matéria a forma adequade, nos termos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo. opinamos por se dar a proposicãO a seguinte redação final,

que está de acordo corn o aprovado.
PROJ ETO DE LEI N o 308/99

Declare de utilidade piiiblica a Fundacão Castro Ferreira, corn sede no
Municipio de Carmo do Rio Claro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Mines Gerais decreta:
Art 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Fundação Castro Ferreira,

corn sede no Municipio de Carmo do Rio Claro.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-Se as disposiçöes em contrário.
Sale des Cornissöes. 9 de julho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela. relator - Marco Regis - Paulo

Pettersen.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 313/99

Comissao de Redaçào
O Projeto de Lei n° 313/99. do Deputado Agostinho PatrCs, que declare de

utilidade pOblice a Associação Municipal de Desenvolvirnento e Apoio a
Educaçäo - AMDAE -, corn sede no Municipio de Campos Altos, foi aprovedo
em turno Onico, sern emenda.

Vem agora o projeto a esta Cornissào. a firn de que. segundo a técnica
legislative, seja dada a matérie a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regirnento lnterno.

Assim sendo. opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final.
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 313/99
Declare de utilidede pOblica a Associaçâo Municipal de Desenvolvimento e

Apoio a Educação - AMDAE -, corn sede no Municipio de Campos Altos.
A Assernbléie Legislative do Estado de Minas Gerais decreta.
Art 1 0 - Fica declarada de utilidade pCiblica a Associacão Municipal de

Desenvolvimento e Apoio a Educaçäo - AMDAE -' corn sede no Municipio de
Campos Altos.
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Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Comissöes, 8 de juiho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

COMUNICAçA0 DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
COMUN!CAçAO

- 0 Sr. Presidente despachou, em 4/8/99, a seguinte comunicação:
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciéncia a Casa do

falecimento do Sr. Carlos Vieira de Oliveira, ocorrido em 18/7/99. nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SABADO, 7 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNA0 DE DEBATES EM 6/8/99
Presidéncia do Deputado José Braga

Sumãrio: Comparecimento - Falta de 'quorum".
Comparecimento

Diniz - FObio Avelar - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José

- Comparecem os Deputados:
José Braga - Antonio Andrade - AntOnio Julio - Dimas Rodrigues - Djalrna

Henrique - Marco Regis - Maria José Haueisen.
Falta de "Quorum"

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 9hl5min, a lista de
comparecimento nOo registra a existência de niimero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira, dia 9, as 20 horas. -
ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE HABILITAcA0

As dez horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de junho de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Alberto Bejani, Ivo José, Doutor Viana e AntOnio Roberto,
membros da supracitada Cornissão. Havendo n/imero regimental. o
Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara abertos os trabaihos e, em
virtude da aprovaçáo de requerirnento do Deputado AntOnio Roberto,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião se
destina a ouvir os Srs. Milton Clementino Costa e Jair Alves Lopes, Chefe do
Serviço Municipal de Trãnsito de Santa Luzia. Registra-se o não-
comparecirnento do Sr. Milton Clementino Costa. Logo apbs. o Presidente
passa a palavra ao Sr. Jair Alves Lopes para que faca sua exposicão inicial,
seguindo-se os debates, conforme consta nas notas taquigráficas. Neste
momento comparece o Deputado João Leite, que assume a Presidéncia dos
trabaihos. A seguir, passa-se a 3' Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e
a votaçOo de proposicöes da Cornissão. São votados e aprovados os
seguintes requerimentos: da Comissão, solicitando a prorrogacão do prazo de
seu funcionamento por mais 60 dias; do Deputado Ivo José. solicitando seja
realizada visita para conhecimento da organizacão do trãnsito nos Municipios<I
de Santa Luzia e Belo Horizonte, e seja convidado o Dr. Mario Werneck,
Presidente da OAB de Santa Luzia, para prestar depoimento a esta
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Comissão. Cumprida a finalidade da reunio, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares convoca Os membros da Comisso para a
próxirna reuniäo ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Ostrabaihos.

Sala das Comissôes, 5 de agosto de 1999.
João Leite, Presidente - Ivo José - Doutor Viana - César de Mesquita.

ATA DA ioa REUNIAO ORDINARIA DA OF! DOS FUNDOS
As dez horas e dez minutos do dia primeiro de julho de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dinis
Pinherro Alvaro Antonio, Mauro Lobo, Pastor George, Paulo Piau, Dimas
Rodrigues e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Corn ssOo. Havendo
nOmero regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a
reuniào e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pastor
George, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Fresidéncia informa que
a finalidade desta reuniOo é ouvir o Deputado Luiz Tadeu Leite, SecretOrio de
Estado da Justiça e de Direitos Hurnanos, a quern convida para tomar
assento 0 mesa. 0 Presidente registra a presença da Sra. VOnia Maria Souza
Melo Pinto da Cunha. Superintendente de Finanças da Secretaria da Justiça e
de Direitos Humanos, ex-gestora do Fundo PenitenciOrio pela Secretaria de
Estado da Fazenda e assessora do convidado. 0 Deputado Luiz Tadeu Leite,
corn a pa!avra, faz sua exposiçao e, após ser questionado pelos sete
Deputados presentes, tece suas consideraçOes finais. A Presidéncia informa
que o inteiro teor desta reunião consta nas notas taquigrOficas Curnprida a
finalidade da reuniOo. a Fresidência agradece ao Deputado Luiz Tadeu Leite
pela participaçOo e pelos subsIdios prestados aos trabaihos desta ComissOo,
agradece a presença dos parlamentares, convoca Os membros da ComissOo
para a prOxrma reuniOo ordinOria. determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes. 5 de agosto de 1999.
Dims Pinherro, Presrdente - Rogerio Correia - Alvaro AntOnio - Mauro Lobo -

Pastor George.
ATA DA 7 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS
As treze horas do dra cinco de juiho de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem no Sindicato Rural de Alfenas os Deputados Cabo Morais, FObio
Avejar e Antonio Roberto, membros da Comissão supracitada. Encontrarn-se
presentes também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Jorge Eduardo de
Oliveira e Marco Regis. Havendo nUmero regimental, o Presidente. Deputado
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Cabo Morais, declara aberta a reuniOo e, em virtude da aprovacão de
requerirnento do Deputado AntOnio Roberto, dispensa a leitura da ata da
reuniOo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
ComissOo presentes. A seguir, convida a cornpor a mesa os Srs. Aureliano
Chaves de Mendonca, Ex-Vice-Presidente da Repüblica: Maria Elvira,
Deputada Federal e Presidente da CornissOo de Educacao da COmara
Federal; Alrnirante Hernani Goulart Fortuna; Manoel Costa, SecretOrro de
Estado do Planejamento; Paulino Cicero, SecretOrio Estadual de Minas e
Energia; Tilden Santiago, Secretário Estadual de Meio Ambiente e
Desenvolvirnento Sustentável; Hessi Luiz Pereira, Prefeito de Alfenas; Mauro
Carlos de Oliveira, Presidente da COrnara de Alfenas; Agenor de Oliveira
Mattos, Diretor do lnstituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Elétrico -
ILUMINA -: Tarcizio Celo de Castro, Assistente da Diretoria de ProduçOo da
CEMIG. 0 Presidente informa que a reunião se destina a discutir a
privatizacOo de Furnas e a questOo das águas brasileiras; a seguir, profere
discurso e passa a palavra aos autores do requerirnento que originou a
reuniOo, Deputados Marco Regis e Jorge Eduardo de Oliveira. Fazern uso da
palavra a Deputada Maria Elvira, o Almirante Hernani Goulart Fortuna e os
Srs. Manoel Costa, Paulino Cicero, Tilden Santiago, Aureliano Chaves, os
Deputados AntOnio Roberto, FObio Avelar, Dalmo Ribeiro Silva e o Sr. Agenor
de Oliveira Mattos. 0 Presidente comunica aos presentes que se encontra
sobre a mesa a "Carta de Alfenas", assinada por todos os membros desta
Cornissão, bern como pelos membros da Mesa e pela matoria dos presentes
na reuniOo. DO-se inicio 0 fase dos debates. Fazern uso do microfone 0

Vereador Luiz AntOnio da Silva e os Srs. Vitor Eloi e Soloni Viana. conforme
consta nas notas taquigrOficas. A Presidéncia anuncia a presenca das
autoridades que se encontrarn no recinto. Cumprida a finalidade da reuniOo,
agradece a presenca dos parlamentares, dos convidados e dos demais
participantes, convoca os membros da ComissOo para a próxima reuniOo
ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 4 de agosto de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - Fábio Avelar - AntOnio

Roberto.
ATA DA 3a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As quinze horas do dia seis de julho de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das CornissOes os Deputados Edson Rezende, César
de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pirnenta e Cristiano Canédo,
membros da supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude
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da aprovacão de requerimento do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a
leitura da ate de reunio anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrite
pelos membros presentes. A seguir, a Presidente lé ofIcios do Sr. Ricardo
Coutinho Habib, sugerindo a apresentaço de projeto de lei que proiba a
venda de cigarros, e do Sr. Ailton Pereira da Silva, solicitando ajuda para que
seu pedido de pensâo seja aceito pelo INSS. A Presidéncie solicita a
assessoria que elabore urna note técnica a respeito dos assuntos da
correspond éncie, pare análise. A seguir, a Presidente distribui a Projeto de Lei
no 61/99 ao Deputado César de Mesquita; o Projeto de Lei no 224/99 ao
Deputado Crisbano Canédo; o Projeta de Lei no 363/99 ao Deputado Carlos
Pimenta e o Projeto de Lei no 381/99 ao Deputado Adelmo Carneiro Leão.
Prosseguindo, passa-se a discussào e a votaçao de parecer sobre
proposiçoes sujeitas a apreciaçao do Plenário. A Presidéncja camunica que,
tendo a relator, Deputado César de Mesquite, distribuido as avulsos de seu
perecer sabre o Projeto de Lei n o 48/99 no 10 turno, passe a fase de
discussão do parecer. 0 Deputado César de Mesquite anuncia que está
retirendo a seu parecer anteriormente distribuldo em avulso e, apresenta um
nova, em que opine pela aprovaçao da metéria na forma do Substitutivo no 1
Fezem usa da palavra, pare discutir, todos as parlementares presentes
Submetido a votação, é a parecer aprovado.Cumprjda a finalidede da reunião,
a Presidéncie agradece a presence dos parlamentares, convoce as membros
da Corn ssão para a próxima reuniãa ordinária, determina a lavrature da eta e
encerra as trabaihos.

Sale das CornissOes, 5 de agasto de 1999.
Edson Rezende. Presidente - César de Mesquite - Adelmo Carneiro Leào -

Carlos Pimente.
ATA DA 142 REUNJAC ORDINARIA DA COMISSA0 DE DIREITOS

HUMANOS
As nave hares e trrnta minutos do dia sete de julho de mil novecentos e

noventa e nave, camparecem na Sala das Cornissöes as Deputados Jaàa
Leite, Glycon Terre Pinto, Marcelo Gançalves e Maria Tereza Lara, membros
de suprecitada Camissãa. Encantram-se presentes, também, as Deputados
Antonio Roberto, Miguel Martini e Sargento Rodrigues. Havendo nUmera
regimental, a Presidente, Deputeda João Leite, declare aberta a reuniãa e , em
virtude da eprovaçäo de requerimento do Deputada Marcelo Gançalves,
dispense a leitura da ate da reuniOo anterior, a qual é dada par apravada e é
subscrite pelos membros da Comissao presentes, A PresidOncie informe que
a reunião se destine a discutir a questao do cenil da Saciedade Protetora dos
Animals, lacalizada no Bairro Guarani, nesta Capital, e a apreciar a matéria
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constante na pauta. A seguir, a Presidente procede a leitura de aficio
enceminhado pele Vereadara Maria Helena, de Belo Horizonte, em que
enceminhe cOpie de representacãa de eutoria do Vereadar Rui Resende. A
Deputada Maria Tereze Lare passe as mãos do Presidente cópie do Oflcio no
886/Gab/99, do Secretária de Estado de Seguranca POblica. relativo a
violências preticedas par funcionários da Companhie Vale do Rio Doce, em
Itabira, contendo a relatOria do inquérita policial instaurado na Divisão de
Crimes contra a Vide, do Depertemento de lnvestigecOes desse Secretarie.
Ata continua, a Presidente designa as seguintes reletores: Deputada Maria
Tereze Lara: Projeta de Lei no 385/99, do Deputedo Ivo José; Deputedo
Marcelo Gonçalves: Projeta de Lei no 495/99, do Deputada Paula Piau. 0
Deputada Joãa Leite comunica que a Deputada Maria Tereza Lara fai
designeda relatore do Prajeto de Lei n o 108/99, do Deputado Gil Pereira.
Passe-se a fase de discussão e de vataçOa de proposiçOes sujeitas a
epreciaçao do Plenário da Assembléie. A reletore, Deputade Maria Tereze
Lara, procede 0 leitura do parecer sabre a Projeto de Lei no 340/99, a qual
conclui pele apraveçOo do projeta, no 1 0 turna, na forma do Substitutivo no 1,
apresentedo - aproveda. A relatare registra que vel apresenter requerimento
em Plenário, solicitendo audiOncia de ComissOa de EduceçOo, Culture,
CiOncia e Tecnalogie sabre a Projeta de Lei no 340/99 , corn base no "caput"
do art. 183 do Regimento Interna. A seguir, passe-se a fese de discussãa e
votecOa de prapasicöes due dispensem a apreciação do PlenOrio da
Assembléie. Sabre a mesa, a Requerimento no 428/99, do Deputeda Bené
Guedes. Submetida a votação, é eprovede a prapasiçOo. Ato continuo, sãa
aprovadas cinca requerirnentas: do Deputada Paulo Piau, em que salicite
reuniao conjunte deste Comissão corn a ComissOa de Educeçao, Culture.
Ciêncie e Tecnalogia, pare discutir, em audiOncie pCiblice, projetas due
promovam a ascensãa social da race negra; do Deputada Sargento
Rodrigues, em que solicite seja reelizade visita desta CamissOo eo Hospital
PsiquiOtrico André Luiz, a fim de se verificar a quantidede de palicieis militares
due vém sendo internadas nesse instituiçãa e sues condiçOes de tratementa,
bern coma contribuir pare se esclerecerem as mativas que levem a urn
grende nUmero de atendimentos, e a fim de se buscarem saluçOes pare
resolver a problerne; seje enviada pedido de informecOes ea Comendente-
Geral de Palicia Militer do Esteda de Mines Gerais ecerca do nmera de
suicidios e tentatives de suicidia registradas, nos Oltimos cinca anos, entre
militares dessa corporaçao, cam indicaçOa dos entecedentes medicos e
prafissionais dos referidas militares; e seje realizade visita desta Cornissãa aa
251 Betalhaa de Policia Militar, cam sede no Municipia de Sete Lagoas, pare
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verificar "in loco" o estágio em que se encontra a construcão da Casa do
Comando desse Batalhão, bem como recoiher informacoes acerca do
aproveitamento de policiais miltares, desviados de suas funçoes. para a
execução da referida obra; da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita
que esta Comissäo acompanhe as negociaçoes para regularizacao da
situaçâo das 95 famIlias que hoje ocupam a Fazenda Ponte Nova, no
Municipio de Betm, corn o objetivo de se encontrarem soluçöes para o caso.
Em seguida, a Presidéncia informa que, neste momento, inicia-se a pane
especial desta reunião, corn a presença dos convidados, para se discutir o
tema já mencionado e convida a corn por a mesa dos trabaihos os Srs Délcio
AntOnio Duarte, Secretárjo Municipal de Atividades Urbanas de Belo
Horizonte; Pic , XI Procópio de Alvarenga, Administrador da Regional Norte da
Prefertura de Belo Horizonte; Wanja de Assis Faria Scares, Presidente da
Sociedade Protetora dos Animajs Lourdes das Mercés Fonseca,
representante da Comunjdade do Bairro Guarani, e o Vereador Célio Moreira.
de Belo Horizonte. 0 Presidente registra, ainda. a presença dos Srs. Trotsky
Riberro de Castro e Maria da Ajuda Matos, representantes da Comunidade do
Bairro Guarani. A seguir, a Presidente passa a palavra ao Deputado Marcelo
Goncalves, autor do requerimento que motivou a realizaçao desta audiéncia
püblica, para suas consrderaçoes inicials. Em seguida, passa a palavra aos
demars membros da Mesa. ApOs a exposição dos convidados e Deputados, é
iniciado o debate corn a particrpacão de todos Os presentes, conforme consta
nas notas taquigráfrcas. Prosseguindo , o Presidente tece as ültimas
consideracoes e, cumpnda a finalidade da reunião, agradece a presença dos
parlarnentares convoca as membros da Cornissão para a próxima reunião
ordrnária, deternrnna a lavratura da ata e encerra as trabaihos

Sala das Corn issoes, 4 de agosto de 1999.
João Lerte. Presidente - Maria Tereza Lara - João Batista de Oliveira

ATA DA 15  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e tnnta minutos do dia quatro de agosto de mil novecentos e
noventa e nave, cornparecem na Sala das ComissOes os Deputados JoOo
Lerte Maria Tereza Lara e João Batista de Oliveira (substituindo este ao
Deputado Marcelo Gonçalves, por indicaçâo da Liderança do POT), membros
da supracitada Comissào. Havendo nümero regimental, o Presidente,
Deputado João Lerte, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de
requenimento do Deputado João Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata
da reuniào anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
da Cornissao presentes, 0 Presidente informa que esta reuniâo se destina a
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aprecian a matéria constante na pauta. Na fase de discussOo e votaçOo de
proposiçOes da Comissão, foram aprovados cinco requerimentoS: do
Deputado Miguel Martini, em que solicita seja realizada audiência pUblica da
Cornissão para obter esclarecimentos sobre o processo de cassacâo de
rnandato do Prefeito do Municipio de Manhuacu e sobre a ameaça de monte
sofrida pela Vereadora Maria Imaculada Dutra, desse municipio, para que
sejam tomadas as providencias cabIveis e de competéncia desta Casa
Legislativa; da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita que esta
ComissOo acompanhe, juntamente corn a Grupo Especial de Acesso a Terra -
GEAT -, assentarnentos na cidade de Almenara, onde 47 farnilias que
ocupararn a Fazenda Arnaralina estão sendo arneaçadas por pistoleiros e
proibidas de transitarem no local; do Deputado Marcia Kangussu, em que
solicita seja realizada audiéncia piblica em Jequitinhonha, a fim de debater,
corn as convidados que menciona, a impacto que representa para a
populacOo a decisão do Governo do Estado de construir urn centro de
reeducacão penal no municipio, corn capacidade para abrigar 180 detentos.
Neste momenta, a Deputado João Leite passa a Presidéncia a Deputada
Maria Tereza Lana e apresenta dais requerirnentos, em que solicita seja
encarninhada ao Cornandante-Geral da PMMG e ao Ouvidor-Geral de Policia
denüncia formulada por Rangel de Oliveira, que alega ter sido ameaçado de
monte no dia 30/7/99; e em que solicita seja encaminhado pedido de
informacão a Corregedoria de PolIcia Civil e ao Comando da PMMG sabre a
incidente ocorrido no Bairro Savassi, nesta Capital, quando Adelmo Queiroga
Jorge. que possui mandado de prisão expedido. foi autuado em flagrante par
porte ilegal de arma. A seguir, a Deputado João Leite retorna a direcão dos
trabaihos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares, convoca as rnembros da Comissao para a
prOxima reunião ordinánia, determina a lavnatura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das ComissOes, 5 de agosto de 1999.
JoOo Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Dalmo Riberro Silva.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 6/8/99, as seguintes comunrcacOes:
Do Deputado Amilcar Martins, dando ciéncia a Casa do falecimento da Sra.

Terezinha de Vargas Mendonça, ocorrido em 30/7/99, em Painerras. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia (2), dando ciência a Casa do falecimento do Sr.



rAl

-0

146
Elias Maciel, ocorrido em 1 0/8/99. em Arcos, e do Sr. Silésio Castro, ocorrido
em 4/8/99. em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 61/99

Comissão de Saüde
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epigrafe visa a
declarar de utilidade pUblica o Grupo Luta pela Vida, com sede no Municipio
de Uberlândia.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituiçao
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalicade,
apresentando modificaçoes em seu texto. A seguir, foi encarninhada a esta
Comissão para deliberaço conclusiva em turno ünico, conforme preceitua o
art. 103. I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A entidade em exame näo possui fins lucrativos e vem promovendo, desde

sua fundaçao, entre outras iniciativas, a luta intransigente pela construção,
pela ampliaçao, pea conservaçâo e pela manutenção do Hospital do Cancer
em Uberlándia. E seu trabaho, portanto, necessário e relevante para a
comunidade de Uberlandia, o que justifica plenamente a declaraçao de sua
utilidade pUblica.

Conclusao
Em vista do exposto, opinamos pea aprovação do Projeto de Lei n° 61/99

com a Emenda n° 1, apresentada na Corn issão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissöes, 4 de agosto de 1999.
César de Mesquita. relator.

PARECER PARA TURNO LINICO DO PROJETO DE LEI N o 334/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Acão Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastiào Navarro Vieira, o projeto de lei em

epigrafe visa a declarar de utilidade pCibhca a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Areado -' corn sede nesse municipio.

Examinada preHmrnarmente a matéria pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionaljdade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A APAE de Areado e sociedade civil sem fins lucrativos e desenvolve
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atividades essencialmente de caráter assistencial.
Conforme indica a prápria denominacão, ela está voltada para a promocâo

e a integracão do excepcional na sociedade, seja por meio da criação de
estabelecimentoS de ensino especializado, seja esciarecendo, orientando e
auxiliando os pals e amigos no relacionamento corn ele.

Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do tItulo declaratório
de utihdade piblica.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 334/99 na

forma original.
Sala das ComissOes, 5 de agosto de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO UN CO DO PROJ ETO DE LEI N o 370/99
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

causa visa a declarar de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Rio Preto -' corn sede nesse municiplo.

Após ser publicado, foi o projeto encaminhado a Comissão de Constituicão
e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
na forma proposta.

Cabe agora a esta Comissao deliberar conclusivamente sobre o assunto,
nos termos do art. 103, I. "a', do Regimento Interno.

FundamentacãO
A entidade em exame tern por objetivo a manutencão e a criação de

unidades especializadas na educação de excepcionais, compreendendo sua
habilitacão, reabilitaçäo e inserção na sociedade. Realiza, também,
importante trabalho de orientacão e escarecimento a sociedade e aos pais
sobre a conduta que se deve adotar para os portadores de deficiência.

Dessa forma, julgamos rneritbria sua declaracão de utilidade pUblica.
Conclusao

Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 370/99 na
forma original.

Sala das Comissöes, 5 de agosto de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 377/99
Comissao do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Mauri Torres, a projeto de lei em epigrafe objetiva
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seja declarada de utilidade pUblica a Associacao de Pals e Amigos dos
Excepcionars - APAE de São Domingos do Prata, corn sede nesse municIpio

Foi o projeto apreciado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que opinou por sue juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
ocasião em que Ihe apresentou a Emenda no 1.

Em atencão aos preceitos emanados dos arts. 103. I, "a". e 102, XIV, "d", do
Regirnento Interno. compete agora a este órgão colegiado apreciar
conclusivarnente a matéria, atendo-se ao exame de mérito

Fundarnentacao
A APAE de São Domingos do Preta é uma sociedade civil filantrópica, de

caráter cultural, essistencial e educacional sern fins lucrativos e que tern por
objetivo assegurer o ajustamento e o bem-estar dos excepcionajs coordenar
e executar programas da Federação des APAEs estadual e nacional,
defender suas causas e divulger trabalhos e obras especializadas em temas
relativos ao excepcional

Demonstrado o ceráter eminentemente filantrópico de entidade e a
releváncia social de seus trabaihos, afigura-se-nos justo e oportuno outorgar-
Ihe o titulo decjaratório de utilidade pOblica,

Conclusão
Diente do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 377/99 corn

a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sale des Comissöes, 5 de agosto de 1999.
Lutz Menezes relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 378/99
Cornissão do Trabaiho. da Previdêncja e de Ação Social

Reletório
De inictativa do Deputado Rémolo Aloise, o projeto de lei em epigrafe tern

por escopo declarer de utilidade püblica a entidade Obra do Berço Santa
Tereza de São Sebestião do Pareiso, corn sede no MunicIpio de São
Sebastião do Pareiso

Tendo examinado preliminarmente a proposição. a Comissão de
Oonstituição e Justiça exarou parecer concluindo por sue juridicidade,
constitucionajidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, cumpre a este órgão colegiado epreciar o projeto, atendo-se aos
lindes estabelecidos no art. 102, XIV, "b', do Regimento Interno.

Fundamentacão
Desde outubro de 1974, a sociedede civil denominada Obi-2 do Berço Santa

Tereza de São Sebastião do Pareiso vern desenvolvendo atividades
filantrópicas no municipto que lhe ernpresta o nome, as quais compreendem a
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prestacão de assisténcia social, o apolo moral e espiritual a mães e sues
families e o socorro as gestantes carentes.

Entendemos que o reconhecimento de importãncia social dos serviços
prestados pela entidade a fez merecedora do titulo declaratório de utilidade
pOblica que se pretende line seja outorgado.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pele aprovacão do Projeto de Lei n° 378/99 na

forma originéria.
Sale des Comissöes, 5 de agosto de 1999.
Ronaldo Canebrava, relator,

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 381/99
Comissão de SaOde

Relatório
De iniciativa do Deputado Cristiano Cenédo, o Projeto de Lei no 381/99

objetiva declarer de utilidade pUblice a Associação Viçosense dos Reneis
Crônicos - AVIRO -, corn sede no Municipio de Vicosa.

lnicialmente, foi a proposicão distribuida a Comissão de Constituição e
Justice. que concluiu por sue juridicidede, constitucionalidade e legalidade.
Vern, agora, a matéria a esta Comissão, pare deliberacão conclusive, nos
termos do art. 103, I. 'a", do Regimento lnterno.

Fundementecâo
A AVIRC tern o propósito de congreger pecientes reneis e potenciais

doadores em defesa de seus interesses. Assim, procure orientar e essistir Os

farniliares dos futuros doedores e receptores renais. preparando-os
psicologicamente pare a cirurgia.

Alérn disso. vem trabalhando pare que sejam arnpliedos os centres de
diálise existentes nos hospitals pOblicos, corn vistas a prestacão de melhor
atendirnento a urn rneior nOrnero de pacientes.

Dessa forma, fica dernonstrado que o traba!ho desenvolvido pele instituição
é de grande relevãncia, o que a tome merecedora do titulo decleretório de
utilidade pOblice ora proposto.

Conclusão
Em vista do eludido, opinemos pele aprovacão do Projeto de Lei n° 381/99

na forme apresentada.
Sale des Cornissöes. 5 de agosto de 1999.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 386/99
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Ação Social

Reletório
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0 projeto de lei em tela, do Deputado Ivo José, visa declarar de utilidade

piiblica a Associaçao dos Aposentados e Pensionistas de Conselheiro
Lafaiete, corn sede nesse municipio.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivaniente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A refenda Associaçao, fundada em 23/10/84, não possui fins lucrativos e

tern como objetivo primordial representar seus sócios e respectivos
dependentes, defendendo seus direitos e interesses e concorrendo, assim,
para con solidar Os laços de solidariedade entre eles.

Visa, também, aproveitar os valores intelectuals e profissionais existentes
entre seus filiados, buscando reaprovejtá-los no mercado de trabaiho.

Isso posto, acreditamos ser a instituiçao merecedora do titulo de utilidade
pü bI ica.

Conclusão
Pelas razöes aludidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

386/99 na forma original.
Sala das Cornissöes, 5 de agosto de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N(387/99
Comissäo do Trabalho, da Previdéncia e da Açâo Social

Relatório
De iniciativa do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela tern P01

escopo declarar de utilidade püblica a Associaçao Atlética Esportiva Canto de
Rua - A.ATLESCAR -, corn sede no MunicIpio de Governador Valadares.

Nos termos do art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, a Comissão de
Constiturçao e Justiça apreciou preliminarmente a proposição e opinou por
sua juridicidade, constitucionalde e legalidade na forma apresentada.

Dando prosseguimento a tramitaçao do projeto, cumpre agora a este órgão
colegiado apreciá-lo conclusivamente e em turno ünico, conforme estabelece
o art. 103, I, "a", do Diploma Regimental.

Fundamentaçao
Pretence-se prestar homenagem a AATLESCAR em reconhecimento ao

caráter eminentemente social de suas atividades.
De fato, no art. 10 do seu estatuto, a Associaçâo se define como "entidade

civil sem fins lucrativos, de caráter esportivo e assistencial, corn
personalidade juridica própria, de duraçâo por prazo indeterminado, que terá

por finalidade resgatar o menor de rua e o
educaçáo tanto moral quanto social ( ... )".

Destarte, consideramos meritória e oportuna a
tItulo declaratório de utilidade pCiblica.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 387/99 na

forma originária.
Sala das Corn issOes, 5 de agosto de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PAPA TURNO IIJN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 397/99
Comissão do Trabaiho, da Previdéncia e da Açao Social

RelatOrio
0 Projeto de Lei no 397/99, do Deputado Joao Leite, tern por objetivo

declarar de utilidade pCiblica o Grupo Beneficente e Recreativo da 3° Idade da
Região Metropolitana de Belo Horizonte Turminha Alegre, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a matéria pela Cornissão de Constituicão e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissâo deliberar conclusivamente sobre ela, conforme
preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

FundamentacãO
A referida entidade desenvolve atividades de caráter recreativo, cultural,

esportivo, turIstico e de assisténcia social essencialmente voltadas para as
pessoas que ingressaram na terceira idade, visando a seu bem-estar e sua
integração social.

Acreditamos ser a instituição merecedora do titulo de utilidade püblica, per
contribuir para a promocão de uma parcela da populacão que recebeu, per
longo tempo, o descaso da sociedade em relacão a seus direitos.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no 397/99 na

forma original.
Sala das Comissöes. 5 de agosto de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 302/99
Comissâo de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira. o Projeto de Lei no

302/99 dispãe sobre o reconhecimento de localidade como estância
hid rom ineral.
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menor carente, dando-Ihes

intencão de se Ihe conferir
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Publicada no "Dário do Legislativo" de 8/5/99, a proposiçáo foi distribulda.
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. as Comissöes de
Constiturgão e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturals, para receber
parecer. Em seu exame prévio, a Comissão de Constituiçao e Justiça
concluiu pela juridicidade, pela coflStitucionaUdade e pela legalidade da
matéria. Vern o projeto, agora, a esta Cornissão, para receber parecer quanto
ao mérito.

Fundarnentacão
0 Projeto de Lei n° 302/99 visa a estabelecer pré-requisitos para que urna

localidade que possua fonte de água mineral seja declarada, por lei, estância
hid rom nera!

A proposiçao e muito oportuna, pois a !egislacão federal que disciplina a
matéria (Lei Federal n° 2.661, de 1955, e Decreto-Lei n° 7.841, de 1945)
impôs condicoes hoje superadas pelo desenvolvirnento do Pals. Ao mesmo
tempo, deixa de contemplar questôes ambientais básicas, para assegurar
rnaior vida ütil e potabilidade a fonte mineral, requisito fundamental para que a
localidade produza continuarnente água pura e saudável e possa permanecer
como estância hidrominera!

Na lmpossjbjj,dade de elrminar, por lei estadual, as inconsisténcias da
legisfaçao federal, estamos sugerindo emendas, para dotar a proposiçao de
condiçoes que visem a proteçäo ambiental da fonte e de suas imediacoes.

Conclusão
Pelo exposto. opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 302/99 no 10

turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.
EMENDA N O 1

Dé-se ao art. 2° a seguinte redação:
'Art. 2 0 - Poderá ser reconhecida como estâncja hidromineral a bocalidade

que contar corn:
- fonte de água mineral corn vazão minima de 250.0001 (duzentos e

cinqUenta mi l litros) por vinte e quatro horas, cuja explotaçao esteja
devidamente legalizada por decreto de concessão de lavra;

II - instalaçoes crenoterápicas de uso pübiico, adequadas a natureza das
águas;

- infra-estrutura hoteleira corn oferta de, no rninimo, cento e cinqüenta
apartamentos

IV - infra-estrutura de lazer corn quadras poliesportivas e piscinas:
V - quadra poliesportiva e piscina cobertas;
VI - area verde contlgua as instalacoes crenoterápicas de dimensão

superior a 10.000m 2 (dez mil metros quadrados);
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VII -area de protecão ambiental da fonte, corn dimensöes estabelecidas por

estudo elaborado por técnico legalmente habilitado;
VIII - servico medico permanente.
§ 1 0 - Quando na localidade existir mais de uma fonte de água mineral corn

análises qulmica e fIsico-quimica semelhantes, segundo a ciassificacão
estabelecida pelo Codigo de Aguas Minerais (Decreto-Lei n° 7.941, de 8 de
agosto de 1945), poderão ser somadas as respectivaS vazOes para a
apuracão do requisito previsto no inciso I deste artigo.

§ 2° - A vazão de águas minerals artificialmente captadas por pogo profundo
será calculada corn base no nIvel dinémico de agua, medido durante perlodo
nâo inferior a vinte e quatro horas.

§ 30 - A vazão de fontes naturaimente captadas sera calculada pela media
aritmética dos resuitados de mediçöes mensais consecutivas tornadas no
decorrer de urn ano.".

EMENDA N O 2
D6-se ao art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 3° - 0 projeto de lei que vise ac, reconhecimefltO de que trata o art. 1°

será instruido corn os seguintes documentoS:
I - reproducäo integral do decreto de concessâo de lavra das fontes

existentes na bocalidade, corn a data de sua publicacão no "Diàrio Oficial da
Uniao';

II - relatório, elaborado por técnico legaimente habilitado, contendo, no
minirno:

a) Os resuitados completos das análises fIsico-qulmicas e bacteriobogicaS
das águas minerals da localidade, executadas por laboratório credenciado
pelo ôrgão oficial cornpetente

b) os resultados do laudo de rnedição das vazOes das fontes da bocalidade;
c) planta. na escala de 1:200, das instalacôes crenoterápicaS existenteS na

Iocaiidade, acornpanhada de memorial descritivo;
d) cornprovante de funcionamefltO do hotel e da estrutura de lazer, expedido

pela Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo;
e) planta cadastral, na escala de 1:10.000, corn a delimitacão das areas

consideradas corno de preservacão perrnanente e de protecão das fontes,
fixadas em lei municipal;

f) infra-estrutura de abastecirnento de agua, de esgotarnentos sanitário e
pluvial e de energia elétrica, abrangendo cern por cento da localidade:

g) piano de urbanisrnO, nele incbuido o de acesso aos sitios de interesse de
lazer e turismo.

h) alvará de instalação e funcionamento, da Prefeitura Municipal.
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acompanhado de declaraço desse órgão püblico sobre a adequação do
empreendimento as leis e aos regulamentos municipais.

Sala das ComissSes, 4 de agosto de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Fábio Avelar, relator - Maria José Haueisen -

Antonio Roberto.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N° 434/99

Mesa da Assembléja
Relatório

De autona da Comissão Especial do Cólera no Vale do Jequitinhonha, a
proposicäo em análise requer seja encaminhado oficio a Diretoria da Regional
de Saüde de Pedra Azul, solrcitando o envio a esta Casa de relatOrio
detaihado das atividades realizadas por esse Orgão no combate ao cólera,
mencionando, também, sugestOes aos Governos Municipal, Estadual e
Federal, para a resolucao definitiva do problema.

ApOs sua pubUcação, vem a matéria a Mesa da Assembléla para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c', do Regirnento Interno

Fundarnentacao
0 requerimento em apreço submete-se ao disposto no art. 54, § 2 0, da

Constifurcao Estadual, o qual transcrevemos a seguir:
"Art. 54- ..................................
§ 2° - A Mesa da Assembléja podera encaminhar ao Secretário de Estado

pedido escnto de inforrnaçao, e a recusa, o nao-atendirnento no prazo de
trinta dras, ou a prestaçao de informaçao falsa importam crime de
responsabilidade"

As rnformacOes soircitadas no requerirnento em análise tern a finalidade de
subsid ar as trabaihos dos membros da Comissäo Especial do COlera no Vale
do Jequitinhonha. constituida conforme dispoe a art. 111, II, do Regimento
Interno.

o cólera e moléstia causada pela bacteria "Vibrio cholerae", adquirida por
meio de ingestao de alrmentos ou água contaminados particularmenfe em
localidades cujo sanearnento básico deixa a desejar.

A populacão do Municipio de Pedra Azul, localizado no vale do
Jequitinhonha, está alarmada corn a possibilidade de nova epidemia de
có!era, a exemplo da que ocorreu em 1993, que contaminou cerca de 1.200
pessoas,

o tratamento de água e esgoto do referido municIpio é inadequado, a que
agrava mais arnda a risco de cantaminacao dos maradares desinfarmados
sobre as meros de prevençao da doença.

Diante dessas circunstOncias a citada Comissão cansidera de primordial
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impartãncia que a Secretaria da SaOde a informe sobre as açOes que vérn
sendo real izadas no combate ao cólera.

For tais razOes, considerarnoS oportuna a pedida de informaqão, dada a
gravidade da situação causada, principalmente, coma dissemas, pela precária
infra-estrutura básica tanta do MunicIpio de Pedra Azul como de todo a vale
do Jequitinhanha.

No entanto, objetivando dar meihor direcionamento a proposicão em
questão, apresentamoS as Emendas n°s 1 e 2, ao final deste parecer.

Conclusão
Mediante a exposta, opinamas pela apravacáo do Requerimento n° 434/99,

corn as Emendas n°s 1 e 2 a seguir apresentadas.
EMENDA NO 1

Substitua-se a expressão "a Dra. Maria da Gloria Regina Boteiho, Diretora
da Regional de SaOde de Pedra Azul", par "ao Secretaria de Estado da
SaCide".

EMENDA N°2
Suprima-se a expressão "e federal."
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 3 de agosta de 1999.
Anderson Adauta, Presidente - Durval Angelo, relator - José Braga - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 440/99

Mesa da Assernbléia
RelatOria

De autaria da Camissão de Educacãa, Cultura, Ciêncra e Tecnologia, a
praposicão em epIgrafe tern par objetivo solicitar a encaminhamenta, em
name deste Legislativo, de oficia ao Secretária de Estado da Fazenda,
solicitando-Ihe inforrnacOes sabre a cranograma de Iiberacão dos recursas de
que trata a art. 212 da Canstituicão Estadual.

Após sua publicacão, foi a requerirnento encarninhado a este órgäo
colegiado, a quem compete emitir parecer sabre a matéria, conforme dispöe a
art. 79, VIII, "c', do Regimenta Interno.

FundamentacOO
Na âmbita interna da Casa, a propasicOa encantra amparo no art. 100,

inciso IX, do Diploma Procedimental, que atribui as comissOes a competéncia
de encarninhar, par intermédia da Mesa da Assembléra, pedido de informação
a SecretOrio de Estado e a autras autoridades estaduais.

ja na Canstituicão do Estado, a iniciativa é legitimada no § 2 0 do art. 54,
que, além de estabelecer a mesmo mandamenta, dispOe que a recusa, au a
não-atendimento no prazo de trinta dias, au a prestacãa de rnfarmaçãa falsa
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No tocante ao exame de seu conteUdo, convém esciarecer, de inicio. que,
de acordo corn o art. 212, corn a redaçao dada peta Emenda a Constituiçao n°
17. de 20/12/95, o Estado destinará no minimo 1% de sua receita
orcamentária corrente ordinária a entidade de amparo e fomento a pesquisa,
para os fins de sua efetiva operacionalizaçao. Determina ainda esse
dispositivo constitucional que tais recursos financeiros serão repassados em
parcelas mensars equivalentes a 1/12. no mesmo exercicio.

Depreende-se, por-tanto, que a Comissão autora do requerimento pretende
exercer o acompanhamento da execuçäo da politica voitada para a ciéncia e
tecnologia, norteando-se estritamente pelos termos do art. 212 da Carta
mineira. Vale lembrar que tal papel de controle do Legislativo sobre os atos do
Poder Executivo está consagrado no art. 62. XXXI, do mesmo Diploma Legal.

Assim, entendemos que a medida consubstanciada na proposição configura
legitimo e oportuno exercicro de controle de natureza politica a ser efetuado
pelo parlamento, pelo que merece o nosso apoio.

Conclusäo
Em face do exposto, opinamos pela aprovagâo do Requerimento n o 440/99

na forma apresentada.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DEAGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 9/8/99
Presidéncia do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Falta de 'quorum' - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Corn parecem os Deputados:
Agostinho Patris - Agostinho Silveira - AHton Vilela - Alberto Bejani -

Ambrósio Pinto - Antonio Julio - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Fábio Avelar - Hely TarqüInio - João Leite - Joäo Pinto
Ribeiro - José Henrique - Marco Regis - Mauri Torres - Mauro Lobo.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 20hl5mrn, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nCmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião especial de amanhã, dia 10, as 9 horas, nos
termos do edital de convocaçäo, e para a reunião ordinária, também de
amanha. as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dra
anunciada é a publicada na ediçâo anterior.).

ATA DA 12 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLTICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e nove.
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados João Batista de Oliveira.
Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Marcia Kangussu, membros da supracitada
Comissâo. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado João Batista
de Oliveira, declara aberta a reuniào e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Márcio Kangussu, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. Encontrarn-se presentes, ainda. os Deputados Arlen Santiago e
Doutor Viana. 0 Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e discutir a situaçâo da pecuária na chamada
"area tarnpão" e as alternativas para solucionar o impasse criado por sua
exclusâo da area livre de febre aftosa no Estado. A Presidéncia registra as
presenças dos Srs. Antonio Lima Bandeira, Secretário Adjunto de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento: Gilman Viana Rodrigues. Presidente da FAEMG:
Célio Gomes Floriani. indicado para Diretor-Geral do MA: Altino Rodrigues
Neto, Diretor Técnico do IMA: Osvaldo Teixeira de Oliveira, Prefeito Municipal
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de Gameleiras; Paulo Renato Couto de Caalho, Assessor de Imprensa do
MA; José Alberto de Avila Pires, 000rdenador da Area de Gado de Corte da
EMATER-MG; Oides Rodrigues Silva JUnior, Presidente da AssociaçUo
Mineira de Criadores de Nelore; Maurillo Soares Gumarães, Presidente da
Assocaçao Mineira de Criadores de Zebu; AntOnio Pitangui de Salvo,
Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo; Reinaldo Veloso
Rabelo, Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros;
José Virgino Gil Freitas, Presidente do Sindicafo dos Produtores Rurais de
Almenara e Ca:o Jadson Alves Figueiredo, Diretor da Cooperativa de Crédito
de Almenara. Logo apOs, a Presidéncia passa a leitura do Oficio no 27/99, do
Presidente da UNA, publicado no "DiOrio do Legislativo" de 19/6/99 A
começar pelo Sr. Gilman Viana Rodrigues, os convidados e Deputados fazem
suas exposccoes e realiza-se debate sobre o tema. Encerrada essa fase, o
Deputado Dimas Rodrigues, relator do Projeto de Lei n o 279/99 no 10 turno,
emite parecer concluindo pela aprovaçao do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça. Submetido a discussão e
votaçao, e aprovado o parecer. 0 Presiderite procede 0 leitura dos
Requerimentos n o

s 392/99, do Deputado MOrcio Kangussu, e 368/99, do
Deputado Doutor Viana. Colocados em votaçao, cada urn por sua vez, são
aprovados os requerimentos. A seguir, o Deputado Paulo Piau apresenta
requerimento em que solrcita seja encarninhado ao BDMG, ao Banco do
Brasil, ao Banco do Nordeste do Brasil e ao Ministério da Agricultura pedido
de criaçOo de linhas de crédito de retençOo de animais e investirnento
pecuário para a zona tampOo da febre aftosa em Minas Gerais. Submetido a
votaçOo, é aprovado o requerrmento. 0 Deputado Dimas Rodrigues apresenta
requerimento em que solicita seja convidado o SecretOrio de IndUstria,
Comércio e Turismo para participar de reuniUo da ComissOo, com a finalidade
de se debater a instalaçOo de agroindUstrias nos projetos irrigados de Jaiba,
Gorutuba e Pirapora. Colocado em votaçUo, é aprovado o requerimento. 0
Deputado JoOo Batista de Oliveira passa a Presidêncja ao Deputado Paulo
Piau e apresenta requerimentos em que solicita sejam os Projetos de Lei nos
13/99 e 285/99, que dispOem sobre seguro agricola, debatidos pela ComissOo
e seja realizado debate pUblico nesta Casa, coordenado pela ComissOo.
so bre 0 tema "A SUDENE e o Vale do Jequitinhonha". Submetidos a votaçao,
cada urn por sua vez, são aprovados Os requerimentos . Reassumindo a
Presidéncia o Deputado JoOo Batista de Oliveira tece consideraçoes finais e
informa que os assuntos tratados na reuniOo se encontram registrados nas
notas taquigrUficas Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece
a presença dos parlamentar-es e dos convidados, convoca os membros da
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ComissOo para a próxima reuniOo ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 7 de juiho de 1999.
JoOo Batista de Oliveira. Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -

MOrcio Kangussu.
ATA DA P REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

PROCEDER A ESTUDOS SOBRE 0 ENDIVIDAMENTO DO ESTADO
As dezesseis horas do dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Eduardo Hermeto,
Mauro Lobo, AntOnio Roberto, Maria Tereza Lara e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Eduardo Hermeto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a Ieitura da ata da reuniOo
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
Em seguida, informa que a reuniOo se destina a ouvir o economista, professor
universitUrio e Deputado Federal Aloizio Mercadante. Ouvido o palestrista,
passa-se 0 fase de debates, e fazem uso da palavra os Deputados Maria
Tereza Lara, Mauro Lobo, Paulo Piau, Maria José Haueisen e Adelmo
Carneiro LeOo. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlamentares e do convidado, convoca os membros da
CornissOo para a prOxima reuniOo ordinOria, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 10 de agosto de 1999.
Eduardo Hermeto, Presidente - Mauro Lobo - Maria Tereza Lara.

ATA DA 3 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAçAO

As dez horas do dia oito de julho de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Ambrôsio Pinto, AlIton
Vilela e José Henrique, membros da ComissOo supracitada. Havendo nUmero
regimental o Presidente, Deputado AmbrOsio Pinto, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovaçOo de requerimento do Deputado José Henrique,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. Encontram-se presentes também as
Deputados Sargento Rodrigues e Cristiano CanOdo. A seguir. o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta.
Passando-se a 2 1 Fase da Ordem do Dia, o Deputado Ailton Vilela, relator
dos Requerimentos n

os 2/99, do Deputado Bené Guedes, e 3 e 4/99. do
Deputado Anderson Adauto, opina pela rejeição das proposicOes. Submetidos
a votaçOo, cada urn por sua vez, são rejeitados os requerimentos. Ato
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continuo. a Fresidêncra determina o arquivamento das proposiçoes.
Cumprida a finalidade da reuniäo. o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissäo para a próxima reunião
ordinána. determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 10 de agosto de 1999.
AmbrOsia Pinto, Presidente - Ailton Vilela - José Henrique.

TRAMITAçAO DE PROPOSICOES
PARECER PARA 0 1 TURNO DO PROJETO DE RESOLuçA0 N o 166/99

Comissáo de Assuntos Municipais e Regiona0zaçao
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em tela aprova acordo
celebrado em 22/2/99, entre as Municipios de Januária e Chapada Ga0cha,
para alteraçäo de limites intermunicipais.

Publicado no "Diárjo do Legislativo" de 25/3/99. o projeto fol distribuido
preliminarmente nos termos do art. 194, c/c o art. 102, do Regimento Interno,
0 Comissão de ConstituiçOo e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Vern a maténa, agora, a esta ComissOo, para ser examinada quanto ao
mérito.

Fundamentaçao
A ConstituiçOo da RepObica, no "caput" do seu art. 18, consagra a principio

da autonomia politica, administratjva e financeira dos municipios. como entes
federados, que se organizarn e se regern por suas respectivas leis orgOnicas
• demais leis que adotarem, observados os principios da ConstituiçOo Federal
• de suas respectivas Constituiçoes.

A ConstituiçOo Estadual. por sua vez. no art. 62. XXVI, define como
competéncia prrvativa da Assembléia Legislativa, por melo de projeto de
resoluçao, aprovar convénio intermunicipal para rnodificaçOo de limites.

Conforme sahentou a autor na justificaçao do projeto, a emancipação do
Distrito de Chapada Gaücha, ocorrida em fins de 1995, trouxe a aproximaçOo
das comunrdades que. geograficamente, IocaNzavam-se mais prOximas do
nova munrcIpro. apesar de perlencerern a JanuOria. municipio de origem. Tais
cornunidades passararn a frequentar o posto de saüde, as escolas e a
comércro local, jO Clue distavam aproximadamenfe 200km da sede do seu
municipro. Esses motrvos sensibilizaram as Poderes Executivo e JudiciOrio
das duas municipardades, que entenderarn ser justas as aspiraçoes da
populaçOo envolvida, razOo pea qual jugamos que o projeto deve ser
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acoihido por esta Casa Legislativa, corn as ressalvas de ordern técnrca Clue
motivararn a apresentacOO de substitutivo pela Cornissão de ConstituiçOo de
Justiça.

Conclus0o
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de ResoluçOo no

166/99 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 1. da Comrss0o de
ConstituiçOo e Justica.

Sala das Comissöes, 10 de agosto de 1999.
Arnbrósio Pinto, Presidente - Ailton Vilela. relator - José Henrique.
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BELO HORIZONTE QUINTA-FEIRA 12 DEAGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 573 REUNIAC ORDINARIA, EM 10/8/99
Presidência do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 Fase (Expediente) Ata -
Correspondéncia: Oficios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentaço de
PrOposicoes: Projeto de Resoluçao no 484/99 - Projetos de Lei n o

s 485 a
490/99 - Requerimentos n o

s 528 a 541/99 - Requerimentos da Deputada Elbe
Brandão e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Miguel
Martini e outros, lvo José, Elaine Matozinhos, Fábio Avelar e João Pinto
Ribeiro e da Comissão Especial do Cólera no Jequitinhonha - Comunicaçoes:
Comunicaçoes das Comissöes de Transporte, de Direitos Humanos e de
Meio Ambiente e dos Deputados Amilcar Martins (2), Elaine Matozinhos,
Alberto Pinto Coelho e Wanderley Avila (2) - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Elbe Brandão e dos Deputados João Leite, Márcio Cunha e Bilac
Pinto - 22 Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de lnscricoes - Palavras do
Sr. Presidente - Designaçao de Comissôes: Comissão de Representacao
para Acompanhar os Prefeitos do Node de Minas a Brasilia - Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a lndicaçao da Profa LUcia Helena
Gonçalves Teixeira para Integrar o Conselho Estadual de Educaçao - Leitura
de Comunicaçoes - Questão de ordem Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Ivo José, Elaine Matozinhos Fábio Avelar,
Miguel Martini e outros e Carlos Pimenta; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Adelmo Carneiro Leão e João
Pinto Riberro e da Comissão Especial do Cólera no Vale do Jequitinhonha;
aprovaçao - Requerimento n o 263/99; aprovaçâo na forma do Substitutivo no 1
- Requerimerito no 267/99; aprovaço - Requerimento n o 270/99:
requerimento do Deputado Antonio JUlio; aprovaço - Requerimentos n os 273
e 277/99, aprovaçao - QuestOes de ordem - Requerimento do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; deferimento: discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Requerimento do Deputado Paulo Pettersen; deferimento;discurso do
Deputado Paulo Pettersen - 2a Fase: DecisOo da Presidéncia - Encerramento
- Ordem do Dia.

Comparecimento
Comparecem as Deputados:

José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo Gil Pereira - Adelino de Carvaiho
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- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberta Bejani -
Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Ambrosia Pinto - Amilcar Martins -
AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio JUlio - AntOnio Roberto -
Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Cristiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Eduardo BrandOo - Eduardo Daladier - Eduardo
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqüInio - Irani Barbosa - lvo José -
João Batista de Oliveira - JoOo Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Farra - Luiz
Menezes - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr Presidente (Deputado José Braga) - As 14hlOmin, a lista de

corn parecimento registra a existéncia de nUrnero regimental. Declaro aberta a
reuniOo. Sob a protecOo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder 0 leitura
da ata da reunião anterior.

13 Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Doutor Viana. 2 0-SecretOrio "ad hoc", procede 0 leitura da ata

da reuniOo anterior, que é aprovada sern restrrçOes.
CorrespondOncia

- 0 Deputado João Paulo. 1°-SecretOrio "ad hoc", lé a seguinte
correspondéncia:

OFICIOS
Do Sr. José Guido de Andrade, Corregedor-Geral de Justiça do Estado,

cornunicando, em atencão a requerimento da CPI da Carteira de HabilitaçUo
(levantamento sobre processos relativos a crimes de facilitacão ou emissOo
fraudulenta de carteiras de habilitacUo), que ainda faltam dados para concluir
as trabalhos. (- A CPI da Carteira de Habrlitaçao.)

Da Sra. Maria LUcia Cardoso, SecretOria do Trabalho, informando, em
atencão a requerimento da CornissOo de Justiça, que a imOvel objeto do
Projeto de Lei no 258/99 foi doado pelo Estado para construçOo de urn centro
social urbana. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 258/99.)
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Do Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Püblica solicitando a
rejelção da Proposta de Emenda a Constituicao n o 13/99. (- Anexe-se aProposta de Emenda a Constituicâo n o 13/99.)

Do Sr. Ciriaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional da Companhia
de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF -,
encaminhando cópia do termo aditivo ao COnvênio firmado corn a Escola
Estadual Professor Alcides de Carvaiho (- A Cornissão de FiscaHzacão
Financeira para os fins do aft 74 da Constituicão Estadual, c/c 

0 aft 100,XVI, do Regimento Interno.)
Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negocios da CEF em

Minas Gerais cornunicando a liberagão de recursos financeiros destinados a
COPASAMG (- A Comissão de Fiscalizaçao Financeira para os fins do ad.
74 da Constituicão Estadual c/c o ad. 100, XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ronaido Jaques Camargos Cunha, Chefe do Depar-tamento de
Trãnsjto de Minas Gerais encaminhando informacoes solicitadas pela CPI da
Car-teira de Habiiitacao (- A CPI da Carteira de Habilitacão)

Do Sr. Pedro Coelho Junior, Técnico da Receita Federal, manifestando ainconformidade da categoria dos Técnicos da Receita Federal corn as
disposicoes da Medida Provisória no 1.917, de 29/7/99. (- A Comissão deAdministracao P6blica)

Da Sra. Maria Cecilia Diniz Nogueira, Assessora de 000perac5o
Institucional da Universidade Federal de Minas Gerais, encamjnhando
exemplar da coletãnea "Universidade e lndüstrja Perspectivas da UFMG".

Do Sr. TarcIsio Delgado. Prefeito Municipal de Juiz de Fora e Presidenfe da
Associacão Mineira dos Municipios 	 AMM -, manifestandose contra osprocessos de pnvatizacao do Banco do Brasil e da CEF. (- A Comissão deAdministracao Püblica)

Do Sr. Antonio Carlos Morandi Presidente da Cãrnara Municipal deRibejrão Preto, SP. encaminhando cópia de mocão de repüdio contra o
aumento dos combustiveis (- A ComissOo de Defesa do Consumidor)

Do Sr. Nelson Leonardo Lima, Prefeito Municipal de Paraopeba solicitando
seja rejeitado o Projeto de Lei n o 356/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no356/99.)

Do Sr. AntOnio Erdes Bodoletti, Diretor-Geral do DER-MG, informando, ematencao a requerimento da Deputada Elbe Brandão (asfaltamento de estrada
no Municfpio de Nova Podeirinha) que o assunto está sendo estudado para
inclusão no Piano Rodovjário

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado Major da PMMG,
prestando informacoes relativas a mode de Horácio Xavier Martins, ocorrida
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no Municipio de Setubinha, em atencão a requerimento do Deputado João
Leite.

Da Sra. Aguida Diniz Pacheco, Presidente do Colegiado de Diretores de
Itabira; da Sra. Eni Vilela da S. Santos, Diretora da Escola Estadual Gerson
Gomes de Almeida, do MunicIpio de Ipaba; da Sra. Mariléia Alves de Aguiar
Silva, Diretora do Centre de Educacão Supletiva de Manhuacu; da Sra.
Sebastiana Oliveira de Araüjo, Diretora do Centro de Estudos Supletivos, do
Municipio de Mantena; de Diretores de escolas estaduais dos MunicIpios de
Caratinga. Bom Jesus do Gaiho, Pingo d'Agua e Trés Pontas, solicitando o
apoio da Casa a manutenção do direito de apostilamento, a que fazem jus. (-
Anexe-se ao Proj eto de Lei no 448/99.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposicOes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposicOes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade. são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
PROJ ETO DE RESOLUAO N o 484/99

Dá nova redacão ao parágrafo Unico do ad. 3 0 da Resolucão no 5.186, de
13dejulhode 1999.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 1'- 0 paragrafo Onico do ad. 3 0 da Resolucão n o 5.186, de 13 dejulho

de 1999, passa a vigorar corn a seguinte redação:
"Paragrafo ünico - Para cumprimento do disposto no 'caput" deste adigo,

serão utilizados Os créditos a serem aferidos pelo Estado, provenientes da
OEM 1G.'.

Ad. 20 - Esta resolucão entra em vigor na data de sua publicacão.
Ad. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrario.
Sala das Reuniöes, 4 de agosto de 1999.
Rogério Correia
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalizacão

Financeira para parecer, nos terrnos do ad. 188, c/c o ad. 102, do Regirnento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 485/99
Declara de utitidade püblica a Associação Setelagoana dos Diabéticos,

situada no MunicIpio de Sete Lagoas.
A Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 1) - Fica declarada de utilidade pOblica a Associacão Setelagoana dos

Diabéticos, corn sede e foro no MunicIpio de Sete Lagoas.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniöes. 4 de agosto de 1999.
Ronaldo Canabrava
Justificacão: 0 presente projeto de lei tern por objetivo declarar de utilidade

püb!ica a Associacao Setelagoana dos Diabéticos, situada no MunicIpio de
Sete Lagoas.

A Associaçao Setelagoana dos Diabéticos é uma entidade civil de caráter
filantropico e sem fins lucrativos cujos objetivos são: promover a detecçao do
diabetes; prestar informagbes preventivas sobre 0 diabetes; organizar
pa!estras educativas; doar medicamentos aos diabéticos carentes; organizar
palestras sobre os problemas e tratamentos do diabetes; orientar sobre as
dietas e as cuidados corn a aHmentacão apoiar e orientar os farniliares;
facilitar a locomocao e a alocaçao de leitos hospitalares para os diabéticos;
defender a saUde dos diabéticos

Fundada em 2/1/97, seu estatuto e ata estäo devidamente registrados no
CartOrio de Registros de Pessoas JurIdicas da Cornarca de Sete Lagoas,
respectivamente sob as n os 2993 no livro A-lU e 2.992 no livro A-b, em8/1/97.

Conforme atesta a Presidente da Cãmara Municipal de Sete Lagoas,
Vereadora Ivone Andrade, a Associação Setelagoana dos Diabéticos está em
pleno e regular funcionamento ha mais de dois anos, cumpre suas finalidades
estatutérias e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
auferern rernuneracao pelo exercIcio dos cargos que ocuparn. A instituiçao é
reconhecida coma de utilidade pUblica municipal pela Lei no 5.845, de 17/5/99

Pejo caráter eminentemente social de nossa proposta, esperamos contar
corn a aporo de flossos pares a sua aprovaçao.

- Publicado vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Saüde, para deHberaçao nos termos do art. 188, c/c o art 103, inciso I.
do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 486/99
Declara de utilidade pUbirca a Associacao Comunjtária Nossa Senhora da

Esperança, corn sede no Municipio de Pocos de Caldas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação Cornunitárja

Nossa Senhora da Esperança, corn sede no Municipio de Pocos de Caldas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicoes em cantrário.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1999
Sebastião Navarro Vieira
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Justificação: A Associacão Comunitária Nossa Senhora da Esperança, corn

sede no Municipia de Pocos de Caldas, fundada em 12/10/91 e declarada de
utilidade pela Lei Municipal no 5.332, de 12/3/93, tern por objetivo o
desenvolvimento de atividades na area social, nesse municipro, por meio da
protecao e do amparo a menor abandonada, combatendo a fome e a
pobreza; funciona, ainda, como Orgão de divulgacão da educacão, da cultura
e dos esportes.

Vern prestando, portanto, relevantes serviços a cornunidade poços-
caldense no campo social e está apta a ser reconhecida como entidade de
utilidade püblica.

Nestes termos, espero a apoio dos nobres pares a aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,

e do Trabaiho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI No 487/99
Determina a inclusão da disciplina Formacão de Condutores de Velculos

nos curriculos do ensino médio.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os estabelecimentos püblicos de ensino médio, integrantes do

Sistema Estadual de Ensino, incuirão, na parte diversificada de seu curriculo,
a disciplina Formacão de Condutores de Velculos.

Parágrafo Unico - A Secretaria de Estado da Educacão, corn a colaboração
do Departarnento Estadual de Trânsito - DETRAN-MG -, elaborará, para
orientacãa dos estabelecimentos de ensino, sugestão de conteCido de
formaçâo de condutares de velculos, bern coma providenciará a divulgação
de textos e a distribuicãa do material didético correspondente.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniôes, de 	 de 1999.
Agostinho Silveira
Justificação: Nos dias 15 e 16 de maio Oltimo, a Instituto Lumen, da PUC-

MG, realizou em Belo Horizonte uma pesquisa de opiniãa pCiblrca. Dados
obtidos nessa pesquisa apontam a violência coma urn dos piores problemas
vividos atualmente pela população, superando, ate as dificuldades
relacionadas a educaçãa e a saUde.

Na opinião dos entrevistados, que considerarn o desemprego a rnaior causa
da violéncia, a criação de empregos representaria a solução mais adequada
para o problema, que não ocorre so em Bela Horizonte, ja que vem se
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Outro fato preocupante é o nOmero excessivo de acidentes de tránsito que
vém ocorrendo ultimamente muftas vezes corn vitirnas fatais. Dados
apresentados pelo DETRAN-MG do conta de que o Código de Trânsito
Brasileiro. corn suas pesadas multas e as diversas campanhas de divulgacao
de suas normas, nâo tern sido suficiente para conter os motoristas
evidentemente despreparados para o exercicio da direçâo de velculos.

Considerando como grandes problemas o desemDrego e a violéncra no
tránsjto apresento para análise dos nobres colegas, o presente projeto de
lei.

A inclus5o da disciplina Formaco de Condutores de Veiculos nos
curriculos do ensino médro seria duplamente Util. Primeirarnente constitujrja
medida preventiva contra acidentes de trànsito, famihahzando os jovens corn
as regras básicas de conduçao de veiculos e educando-os quanto ao
comportamento adequado a ser adotado no tránsito, em uma fase de sua vida
em que costumam assumir afoitamente o volante. Em Segundo lugar,
prepararia os mesmos jovens para a obten çao de sua habilitaço como
motorjsta dando-Ihes mais condicôes para sua inserção no mercado de
trabalho.

A lei pretendida representaria manftestaçäo da competéncra legislativa
estadual em caráter suplementar as normas estabelecjdas pela Uniào, no que
se refere ao "estabelecimenfo e implantaçao de educaçäo para a segurança
do trânsito", conforme dispoe a Carta Magna em seu art 23. XI!

Por essas razöes e que submeto a meus nobres pares o presente projeto
de lei, contando corn seu apoio para que ele seja transformado em lei.

- Publicado. vai oprojeto as Comissães de Justiça, de Educaçao e de
Fiscalizacäo Financeira para parecer, nos termos do art. 188 c/c o art. 102.
do Regimento Interno.

PROJ ETC DE LEI N o 488/99
(ex-Projeto de Lei n° 1.982/98)

Declara de utilidade püblica a Associaçâo de Proteçâo e Assistência aos
Condenados corn sede no Municipio de Uberlândia.

A Assembléja Legrslativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Proteçáo e

Assisténcia aos Condenados corn sede no Municipio de Ubehândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogamse todas as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 10 de agosto de 1999.
César de Mesquita
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Justificacao: Fundada em 30/11/79, a Associacão de Proteção e

Assisténcia aos Condenados, corn sede no Municipio de Uberländia, é
sociedade civil de caráter filantrópicO e sem fins lucrativos, tendo corno
objetivo precIpuO a realizacäO de atividades ligadas a readaptacãO dos
sentenciados. dos presidiários e dos egressos de presidios. Para além disso,
a referida entidade cumpre todos os dernais requisitos exrgidos em lei, pelo
que faz jus ao titulo declaratóriO de utilidade pOblica, que propornoS por rneio
deste projeto de lei.

- Publicado vai o projeto as CornissãeS de Justica, para exame preliminar.
e de Direitos Humanos para deliberacao. nos termos do art. 188, c/c o art.
103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJ ETC DE LEI N° 489/99
Dispöe sobre a suspensão temporária do pagarnento das tarifas de Iuz e

água no Estado.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica assegurada aos trabaihadores desempregados a suspensäo

por urn periodo de seis rneses, do pagamento das tarifas de luz e água no
Estado.

Art. 2 0 - Para a suspensão prevista no art.1 0 desta lei, o trabaihador deverà
apresentar a concessionária do serviço, em sua jurisdicão, Os seguintes

docu me ntos:
- rescisão do contrato de trabaiho corn empresa sediada no Estado ou

carteira profissional, corn baixa a partir do ano de 1999,
II - a conta deverá estar em nome do solicitante ou, em casos de irnóvel

alugado, deverã ser apresentado o contrato de locacão em nome do
solicitante:

Art. 3° - C beneficio concedido por esta lei atenderá a consurnidores
residenciais que tenham o consumo mensal de ate 100 kWh de luz ou de
20m' de água.

Art. 4 0 - A partir do sétimo mës, o beneficiàrio terá acrescentado a tarifa
normal 1/12 (urn doze avos) do rnontante não pago nos seis rneses
anteriores conforme dispôe o art.1 0 desta lei. isento de juros e rnultas.

Art 5° - Enquanto estiver amortizando a divida contraida corn a
concessionária, de acordo corn o art. 40, o trabathador näo poderá recorrer
novamente ao beneficio previsto nesta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua promulgacäo.
Art. 7 1 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1999.
Bené Guedes
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Justfficação. Este projeto de lei tern como objetivo permitir ao trabalhador

desempregado reorganizar sua situação momentànea sem a preocupacãO
corn as tarifas correntes de luz e água. Após esse periodo dificil ele
ressarcirá a empresa concessjonãria sem pagar juros nem multa. Sabemos
que a cobranca de contas atrasadas tern urn custo operacional maior que Osjuros e muitas cobrados.

Salientamos também que o limite de consurno estabelecjdo neste projeto e
o escalonarnento da dIvida não tern impacto significativo nos cofres das
empresas.

Corn o cadastramento dos beneflcjos será criado urn banco de dados que
seirá para auxiliar o governo na administraçao de urn problerna sério, que é
o desemprego.

o Pals vive uma crise devido ao grande nOrnero de desempregados , e alegislação não pode ignorar a situação dessas pessoas em nosso Estado
Este projeto tern caráter emergencial e procura afastar qualquer desvio de

ordem meramente assistencial Serão beneficiadas farnilias em que a perda
do emprego tenha sido urn fato recente, afastando assim, a hipótese do
favorecimento a pessoas de pouca ou nenhuma propensão ao trabaiho

o projeto não concede a isengão do pagarnento, a suspensäo proposta
permite, apenas, que as farnilias tenham urn pequeno alivio em suas
despesas essencrais uma vez due, por motivos alheios a sua vontade não
podem ternporarjamente honrá-las

Assirn sendo, nada impede que este projeto venha a ser aprovado nesta
Casa, que sempre se rnostrou atenta aos problemas e as dificuldades dos
desfavorecidos

- Publjcado val o projeto as ComissOes de Justiça, de Administraço
POblica e de Fiscalizaçao Fnanceira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 490,/99
Declara de utilidade pOblica o Conseiho Central de Ponte Nova da

Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no Municipio de Ponte Nova
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pCbhca o Conseiho Central de Ponte

Nova da Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no Municipio de
Ponte Nova.

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de 	 de 1999.
Márcjo Cunha
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Justificação: 0 Conselho Central de Ponte Nova da Sociedade de São

Vicente de Paulo é uma entidade sem fins lucrativos que tern por finalidade
fornecer alimentação, moradia, medicamentos, encarninhar para instituigbes
escolares e prestar assisténcia espiritual a pessoas necessitadas.

o referido Conseiho funciona regularmente, e sua diretoria é composta por
pessoas idâneas, que não recebem remuneracão pelo exercIcio de seus
respectivos cargos.

o reconhecimento do Conselho corno entidade de utilidade pOblica
proporcionará condiçöes para a dinamização de suas atividades e a
concretizacão de seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar corn o apoio dos nobres pares a
aprovacão deste projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissôes de Justiça. para exarne prelirninar,
e do Trabaiho, para deliberação. nos termos do art. 188, c/c o art. 103. inciso
I, do Regirnento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 528/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando se consigne

nos anais da Casa voto de congratulacôes corn o Sr. Castellar Modesto
Guirnarães Filho por ter sido eleito Presidente da Associacão Mineira do
Ministério Pablico.

NO 529/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando se consigne voto
de congratulacôes corn a Ordern dos Advogados do Brasil - CAB-MG -, na
pessoa de seu Presidente. Sr. Marcelo Leonardo, pela passagern do Dia do
Advogado. (- Distribuldos a Comissão do Trabaiho.)

NO 530/99. do Deputado César de Mesquita. solicitando seja encaminhado
ao Diretor de Administracão e Finanças da COMIG, pedido de informaçdes
sobre a convénio assinado pelo Poder Executivo. em 1988. corn a SUDENE e
o ex-Ministério do Interior, para a realização de obras contra a seca na região
Norte de Minas.

NO 531/99. da Cornissão de Direitos Hurnanos. solicitando seja
encaminhado ofIcio ao Cornandante-Geral da PMMG corn pedido de
inforrnaçOes detaihadas sobre a incidente ocorrido na Avenida GetOlio
Vargas, em frente ao Banco Real, na Savassi, quando Adeirno Queiroga
Jorge, que possui mandado de prisão expedido, foi autuado em flagrante por
porte ilegal de arma.

N O 532/99, da Comissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja
encarninhado ao Corregedor-Geral de Policia pedido de inforrnacöes
detalhadas sobre a incidente ocorrido na Avenida GetOlio Vargas, em frente
ao Banco Real, na Savassi, quando Adelmo Queiroga Jorge, que possui
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mandado de prisão expedido, foi autuado em flagrante por porte ilegal de
arma.

N° 533/99, dos Deputados Marco Regis e Jorge Eduardo de Oliveira,
solicitando se consigne nos anais da Casa o documento "Carta de Aifenas",
apresentado na audiència püblica da Comissão de Meio Ambiente, cujo tema
foi a privatizaçao de Furnas e a questao das águas brasileiras, na cidade de
Alfenas, em 5/7/99. (- Distribuldos a Mesa da Assembléia.)

N° 534/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a criação do cargo de Auditor na
area de saOde. (- A Comissão de Adrninistraçao Püblica.)

N o 535/99, do Deputado Adelino de Carvalho, solicitando seja formulado
apelo ao Coma ndante-Geral da PMMG corn vistas a que seja construido urn
prédio para abrigar o batalhão da PMMG no Municipio de Matozinhos. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 536/99, da Comissão do Trabalho, solicitando seja encaminhado ao
Ministério PUbhco oficio contendo notas taquigráficas relativas a reunião
dessa Comissão, o relatório que menciona e pedido para que se tomern as
providéncias cabIvejs, (- A Comissão do Trabaiho.)

N° 537/99, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
Püblicas a que se dê prosseguimento as obras de asfaltamento da estrada
que liga o Distrito de Materlãndia ao MunicIpio de Rio Verrneiho.

N° 538/99, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
Pübljcas corn vistas ao asfaltamento do trecho da BR-367 que liga Os
Municipios de São Gonçalo do Rio Preto e Senador Modestino Gonçalves.

N o 539/99, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras
Püblicas corn vistas ac, asfaltamento de 5km do trecho que liga a MG-259 ao
Municipio de Presidente Kubitschek. (- Distribuidos a Comissão de
Transportes.)

N o 540/99, do Deputado Eduardo Hermeto, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da COPASA-MG corn vistas a que se realize o levantarnento,
em ordern cronologica, dos credores corn os quais a Companhia estava em
atraso em 31/12/98 e a que se inforrne a atual situação desses credores.

N° 541/99, do Deputado Eduardo Hermeto, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Fazenda corn vistas a que informe a esta Casa os resultados
obtidos corn a implementaçao da Lei n° 13.243, de 1999. (- Distribuldos a
Mesa da Assembléla.)
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Da Deputada Elbe Brandão, solicitando seja realizado, nesta Casa, debate

pablico entre o funcionalismo pablico estadual, suas entidades
representativas e o Governo do Estado, para se discutir o direito de os
maridos das funcionárias püblicas serem assistidos pelo IPSEMG, sem
distinção. (- A Corn issão do Trabaiho.)

- São também encaminhados a Mesa requerirnentos dos Deputados
Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta, Miguel Martini e outros, Ivo José,
Elaine Matozinhos, Fábio Avelar e João Pinto Ribeiro e da Comissão Especial
do Cólera no Vale do Jequitinhonha.

Cornunicaçöes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacöes das Cornissôes de

Transporte, de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e dos Deputados
Arnilcar Martins (2), Elaine Matozinhos, Alberto Pinto Coelho e Wanderley
Avila (2).

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, servidores desta Casa, senhoras e senhores, falar
transformou-se no verbo mais facilmente utilizado pela classe politica neste
Pals, distanciando-se anos-luz da acão e da verdadeira esséncia natural do
ser humano, filho de Deus.

A discussão deve estar permanentemente aberta entre a sociedade e esta
Casa Legislativa, obrigada a construir leis que regem os destinos do povo,
pam ampliar a igualdade entre os cidadãos mineiros em todos os sentidos.

No ültimo final de semana, estive carninhando pelo None de Minas quando
me deparei corn urna situacão inusitada na cidade de Olhos d'Agua. Conheci
uma professora estadual, mae e esposa exemplar, cornpletamente
desesperada corn a grave doença do marido. Seu rurno era incerto: a morte
rondava seu lar. E, para sua surpresa, o IPSEMG, por imposicão legal, não
podia atender seu marido e resguardar seu direito a vida.

Os rnaridos das funcionárias pCiblicas de Minas Gerais estão desprotegidos,
mesmo em situacöes extremas. E premente que esta Assernbléia abra a
discussão sobre esse assunto. Para tanto, passo as rnãos do Sr. Presidente
requenimento em que proponho a realizacao de urn debate piiblico entre os
funcionánios piblicos, suas entidades representativas e Governo do Estado,
corn a finalidade de buscar alternativas e reestruturar a legislacão pertinente
ao caso citado. Neste momento, comprorneto-me corn o funcionalismo pablico
em apresentar parceria e projeto de lei contendo as conclusOes referendadas
pela classe durante o debate.
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Ac, ensejo, chamo a atenção do Governo mineiro para o dia 22 de abril do
próximo ano. A apenas oito meses das comemoracöes dos 500 anos do
Brash, nada ii sobre iniCiatiV2s do nosso Executivo em relaçao ac , assunto.
Parece-me que estaremos comemorando os 500 anos da Bahia, e Minas não
se insere no contexto.

Corn orguiho, agradeço ao Presidente Anderson Adauto por ter me indicado
representante do Legistativo na comissào estaduat responsáveJ pela
programaçao ofical das comemoraçoes alusivas ao descobrimento. E preciso
avançarmos unidos neste momento, para que o povo mineiro continue
orgulhoso por ter ensinado ao Brasil os verdadeiros sentimentos patriáticos
de uma nacão livre.

o conteUdo do meu requerimento, Sr. Presidente, Clue passo as mãos de V.
Exa., dz respeito a uma questão Clue eu gostaria Clue o meu colega
Rodrigues me respondesse. 0 IPSM funciona da mesma forma que o
IPSEMG. Se o marido é professor, coloca sua muther como dependente em
quatquer clrcunstãnca. Se a muiher é professora, o marido nao pode estar
dentro do programa, sendo atendido na area da saOde. Gostaria de saber se
as mulheres Soldado e Sargento colocam seus esposos como dependentes
no piano de saOde do IPSM. 0 pátrio poder caru na Constituiçao de 1988. De
1988 para ca o Governo de Minas Gerais e o IPSEMG tern mantido uma
dinàmica Clue, na minha concepção, não é legal nem justa.

o Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputada Elbe Brandäo, é
corn imenso prazer Clue venho aparteá-Ia. Apesar da pequena distraçao, de
nào ter entendido o rnicio, pelas ltimas palavras Clue V. Exa. colocou, o Clue
eu POSSO afirmar é Clue. no IPSM, tanto a Soldado como a Cabo e a Sargento
podem perfeitamente inserir como dependentes seus maridos. Não existe
nenhum empecilho por parte do IPSM.

A Deputada Elbe Brandão* - No IPSEMG isso não acontece. No IPSEMG, o
mardo so pode constar como benefbciOrio da professora se tiver acima de 60
anos ou for considerado incapaz. Por Clue não existe tratamento igual para
quando o marido é professor? Estamos abrindo uma discussäo de gênero
compicada, quando mais de 200 mil professoras encontram-se em uma
stuaçao como essa. Menos mat due o IPSM dè urn tratamento diferenciado
para essa questào.

Gostaria, neste momento, de fazer a leitura do requerimento e Clue V. Exa. o
othasse corn bastante carinho. (- Le:) "A Deputada Clue este subscreve, na
forma regimental, requer seja marcado um debate pübtico neste parlamento
entre o funcionatismo pOblico estadual, suas entidades representativas e 0
Governo do Estado, para discutirem sobre o direito de os maridos das
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funcionárias pOblicas serem assistidos pelo IPSEMG, sem qualquer distinçao.

No limiar do terceiro milênio, quando os direitos da muther se igualam aos
dos homens como parceiros na construçào de uma vida melhor para a
sociedade brasiteira, essa discriminaçao não pode continuar. A muiher, antes
protegida, reconhece Clue seu papel mudou, e sua luta pela igualdade
continuarO, para defender seus companheiros e sua famIlia. A discussão
sobre o assunto constante neste requerimento é absolutamente pertinente e
merece o total apoio dos nobres pares e urgente deliberaçao".

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputada Elbe Brandão, se
me permite mais uma vez urn aparte, gostaria de deixar bem clara Clue, como
representante legitimc, de uma classe, tambérn temos urn grande carinho
pelos funcionários pablicos, de uma forma geral. Deixamos o nosso repUdio a
essa situacao e entendemos, conforme o art. 5 0 da Constituição Federal,
nossa lei maxima, Clue as homens e as mulheres são iguais perante a lei em
deveres e em direitos.

Dessa forma, entendemos Clue tanto as professoras quanta as agentes
fazendárias devern ter a mesmo direito de ter seus maridos e seus filhos
também coma dependentes legitimos e Clue também possam desfrutar de
todos as direitos.

Aproeitando a deixa Clue V. Exa., hoje ti yemos o debate sabre a
Democracia e Exclusão Social. Nós, Deputados, temas que estar
profundamente preocupados corn duas situaçoes. Mobilizar a sociedade para
que abrace essas causas e fazer corn que essas solucOes não fiquem apenas
no papel e na demagogia. Temos que cobrar diuturnamente dos poderes
constituidos, seja do Governador, seja do Secretário de Estado ou do
presidente de autarquia, para due se faca valer as direitos dos cidadãos numa
participacao justa e democrática acima de tudo. Devemos estar
verdadeiramente atentos, coma representantes do poo, para que essas
pessoas não sejam excluldas do processo democrático da sociedade,
conforme o tema que debatemos hoje. na  Casa.

A Deputada Elbe Brandão* - De urn direito que the é garantida
constitucionalmente. Muito obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem rey isão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado João Leite.
0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

pObtico presente, membras da imprensa e telespectadores da TV Assembléia,
gostaria de falar nesta tarde sobre urn tema muita importante e que inclusive,
de aiguma forma, a Assembtéia Legislativa teve a oportunidade de discutir
hoje pela manhã: as excluldos. lnfelizmente, estamos acompanhando a fatta
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de açâo do Governo Itamar Franco, especiamente a maneira como o
Governo vem exclundo urn tema tao importante para a sociedade de Minas
Gerais - as suas prioridades.

Gostaria de falar sobre o social. sobre Os direitos humanos, sobre a criança
e o adolescenfe e sobre todos aqueles sonhos das pessoas que desejam
uma proposta progressista de Governo. Esse Governo, que se intitula de
esquerda e de centro esquerda deixa a mIngua todos aqueles que merecem e
devem ser alvo do carinho daqueles que se dizem progressistas

Não tenho düvida de que é uma faláca do Governo Itamar Franco, que
propôs urn modelo que exclui, apojado, infelizmente por setores importantes
da vida de Minas Gerais.

Acompanhamos e lamentamos a situaçao carcerária em Minas Gerais,
cada dia pior, e a situação do adoescente infrator, que tern de ser
recuperado Se tinhamos urna critica ao Governo anterior, que era de nosso
partido na area da segurança püblica, na area dos direitos humanos, sem
düvida, agora, a nossa critica deve ser muito mais dura, muito rnais firme,
porque o que estamos acompanhando é lamentavel.

A situação dos adoescentes em Monsenhor Messias é lamentavel, é urn
caso gravissimo. 0 Governo estã brincando corn coisas sérias. Estão
abandonados aqueles jovens em Monsenhor Messias. A Comissão de
Direitos Humanos da Assembléla esteve là e viu a situaçäo dos adolescentes
rnas hoje ela é muito pior. São mais ou menos 140 adolescentes No Ultimo
Governo já havia o problema da classificacão ou seja, adolescentes da
Região Metropolitana de Belo Horizonte estavam convivendo corn os da zona
rural. Muitos adolescentes da Regiao Metropolitana viciados em "crack
conviviam corn aquele jovem que cometeu uma violência corn uma foice na
zona rural. 0 problerna agora é muito pior e degrada a vida dees a presença
de rnaiores, jovens corn mais de 18 anos.

Na rebelião que ocorreu ontem. em Monsenhor Messias, urn desses
malores de 18 anos decepou a oreiha de urn adolescente de 14 anos. 0
Estado tern que ser culpado disso. Infelizmente, setores que se dizem
comprometidos corn o progresso da vida dos adolescentes estão enfiados
nesse Governo. Por isso, neste momento. não existe uma voz para se
levantar e denunciar o que está havendo: o descaso, a exclusão do
adolescente a exclusão desses homens e mulheres que estão nas
penitenciárias

Vern a püblico o Secretário de Segurança dizer que a solução é a
construçao de cadeias em Belo Horizonte para mais de 400 presos, mas que
as vagas seriam para aqueles que estão em triagern. Ora, a rnaioria dos
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quase 200 presos que estão na Divisão de Tóxicos, no bairro Nova
Gameleira, já está corn seu processo passado em julgado e já deveria estar
numa penitenciária. E quanto as penitenciárias? Continua a mesma situação:
por causa de uma torneira ou de uma descarga, a cela fica fechada, e não é a
vaga posta a disposição.

Estamos vivendo urn retrocesso. Urn jornal de Juz de Fora, outro dia,
denunciou a presenca de quatro adolescentes infratores là em Monsenhor
Messias, cumprindo a medida destinada pelo Juiz de Juiz de Fora, de Sete
Lagoas e de Monsenhor Messias.

Todos utilizam o palanque da Assernbléia para falar de exclusão, mas a
exclusão está aqui. A exclusão e do Governo Itamar Franco, é a falta de
subvenção social. Se não são os Deputados que tern de repassar a
subvenção social. então, que essa Secretaria da Criança e do Adolescente a
repasse, pois ja estão peregrinando, de gabinete em gabinete, Os
responsáveis peas creches do Node de Minas, porque as criancas estão
passando fome. Isso é exclusão. Para que procurar no Governo Fernando
Henrique Cardoso o que temos no Governo Itarnar Franco? 0 Governo
Fernando Henrique Cardoso está errado quanto a questão da exclusão, mas
ela também se encontra aqui, em Minas Gerais, e as vozes foram silenciadas.
lnfelizmente, Deputados desta Assembléia, pertencentes ao PT, lutadores,
hoje defendem o atual Governo. E estamos vendo essa situaçao de exclusão
no sistema carcerário, em que os nossos adolescentes tern passado por
péssimos momentos, e, infelizmente, as vozes se calarn. Creio que o mestre
Alceu Amoroso de Lima não sonhava corn essa voz se levantando, uma voz
que naG se levanta em favor dos exciuldos, das criancas que passam fome,
dos adolescentes e jovens enjaulados, contra a superlotação que impossibilita
a recuperação do presidiário. Enquanto o Sr. Governador está em Sergipe,
em Aracaju, em seu 'road show": o PMDB contra a corrupção na Defensoria
PUblica, desde a 1 hora da manhã, os excluidos aguardavam a distribuicão da
senha para terem urn Defensor gratuito, o que não ocorreu, porque estão
aguardando uma lei orgãnica, que estava na Assernbléia Legislativa, mas foi
retirada por este Governo. A proposta da lei orgãnica não voltou para a
Defensoria Püblica, sendo necessária a presenca do Chefe da Defensoria
Püblica, o Juiz Augusto José Vieira, para distribuir as senhas. Isso é
exclusão. Os pobres de Minas Gerais nao tern acesso ao advogado gratuito.
Enquanto o Governador encontra-se em Sergipe fazendo urn "show", pessoas
se encontram em uma fila, desde a 1 hora da manhã, para terem justica. E a
Assembléia Legislativa se calou a esse respeito. Calaram-se vozes que se
levantavam tao fortemente, enquanto nossas criancas morrem na expectativa
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de urn CTI neonatal - Duas crianças morreram. ontem, esperando uma vaga
no OTI. A Assembléja discute sobre os excluidos, e eles aqui estão: são
crianças que morrem sem atendimento, são pessoas que se encontrarn na fUa
para conseguirem defesa da justiça, são crianças que estão em Monsenhor
Messias colocadas junto corn maiores de 18 anos. 0 Estado de Minas Gerais
tern urn local para cumprimento de pena do adulto jovem, que é em Neves. 0
de Monsenhor Messias é para o adolescente infrator. Este Governo colocou o
rnaior junto corn o adolescente. E as vozes se calaram quando o futuro
desses adolescentes é o sistema carcerário, e a volta as ruas aos assaltos E
isso é excfusão.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) Sr. Deputado João Leite,
quero dizer, de pübiico, que o PT apóia o Governo Itarnar Franco quando se
opöe a politica neoliberal de Fernando Henrique Cardoso. Minas Gerais é urn
dos anicos Estados que se encontram em dia corn o pa gamento da divida do
Governo Federal, devido ao bloqueio. Isso temos de deixar explicito para o
povo de Minas Gerais.

Quanto a questão social, também a questionamos, porque apoiar nâo
significa fechar os olhos, significa colaborar corn o Governador, ate mesmo
q uestionando o que deve ser questionado. Nesse sentido, assinamos tese
interna no PT em que se diz que temos de ter urna avaliaçao deste Governo
para corn ele colaborar, indicando-Ihe propostas corn vistas ao avanço na
questão social.

Quero deixar claro que o PT não está mudo. Ele está participando,
sugerindo, aporando enquanto se contrapöe a essa politica neoliberal que
está acabando corn os Estados brasileiros, sobretudo corn Minas Gerais
Muito obrigada.

0 Deputado João Leite - Estamos vendo realmente as perdas em Minas
Gerais corn esse Governo. Srnto-me a vontade para falar sobre as vozes do
PT, que eram tao firmes na Assembléja Legislativa, porque o Deputado
Rogerro Correia deseja dizer qual deve ser a aliança que o PSDB e o
Deputado João Leite devern fazer para a Prefeitura de Belo Horizonte. E o
Deputado Durval Angelo ja drsse também quern serão os candidatos do
PSDB para a Prefeitura de Belo Horizonte, Aquelas vozes que eram tao
firmes se calaram diante deste quadro tenebroso no Estado de Minas Gerais.
Tudo é nacional. Tudo bern. Vamos expor a questão nacional, então Quero
expor, então. a questao dos caminhoneiros. Situaçao grave. F estamos
vendo, infelizmente, que camrnhamos para uma situaçao em que poderemos
chegar a urna convulsâo social, corn a inabilidade do Ministro Eliseu Padilha.
Vamos criticar o Governo Federal? Vamos. Vamos abordar a situação dos
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Estados, enquanto o Secretário Ovidio de Angelis passava so para Gorás
todos os recursos. Varnos falar de quem mais? Do Ministro José Sarney
Filho. De quem mais varnos falar, desse Governo Federal, aliado também ao
PMDB de Minas Gerais? Ora. estamos vendo as coisas. Exclusão é isso que
estamos vendo em Minas Gerais. A falta de expectativa de vida para os
bebés prematuros. Estamos vendo esse Governo que a cada semana lanca
urn "factóide".

E agora temos a luta do SEBR.AE . 0 Governador Itarnar Franco quer
rnandar no SEBRAE. Quer determinar o que esse órgâo vai fazer. Urn homem
sério como Francisco Américo não se dobrou a isso, saiu. Que mande o
Governador, mas estaremos atentos 1 Pessoa séria não agUenta isso.

Disse outro dia que estou apresentando urn requerimento de mocão de
congratulacão corn o Delegado Oto Teixeira, homem impor'tante na
seguranca pUblica de Minas Gerais. Desvendou vários crimes. rnas está
saindo por causa desse modelo de seguranca pablica do Governo Itamar
Franco. Estamos vendo a populacao, a cada dia, sern seguranca. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
• Deputado Marcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, em primeiro lugar, boa tarde a todos os companheiros e
companheiras, feliz estou em revé-los aqui hoje.

0 assunto que nos traz a esta tribuna nesta tarde diz respeito a todos nos,
brasileiros. Não apenas a nos de. Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas a
todos nos, contribuintes, consumidores e cidadãos brasileiros.

Refiro-me. Srs. Deputados, a guerra fiscal que chega hoje a urna situacão
que envolve a todos nos. Urge que haja uma soluçâo. Trvemos oportunidade.
Srs. Deputados, Sras. Deputadas. de trazer esse assunto para discussão
entre nos. Quando Vereador por Belo Horizonte, conseguimos fazer justrca
comunitária numa série de segmentos. Cito como exemplo as empresas de
"software". Conseguimos reduzir o ISS das empresas de "software" de 5%
para 0,5°/. Veam os Srs. Deputados que fizemos isso como justrca tributarra.
porque, naquele momento, era demais a guerra fiscal dos municipios da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Como Vereador por esta cidade, comprometido corn os problemas do
municipio, defendendo os contribuintes e o municIpro, entramos nessa guerra
e fizemos uma proposta a Cãmara Municipal e ao Executrvo e conseguimos
essa redução. Sem düvida alguma, isso trouxe beneficios claros e óbvios
para Belo Horizonte. Tanto e que o então Preferto Patrus Ananias, ao enviar a
Cérnara a proposta orçamentária, reconhecia nela urn aumento de
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arrecadaçao, urn ano depois dessa medida que tomamos juntarnente corn a
Cãmara Municipal e o Executvo.

Também estãvamos trazendo essas idéias Para 0 Governo do Estado e
Para a Secretaria da Fazenda. Qual não foi nossa surpresa hoje ao descobrir
que. efetivamerite, a reforma tributária que todos nos brasileiros esperamos
não existe e não sabernos se ainda vai ser aprovada neste ano

Virnos esse ültimo episódio, que coloca Minas e São Paulo no centro dessa
questão. Sobre esse assunto. venho aqui, Srs. Deputados. trazer uma
proposta, urna idbia ou urna Iniciativa Para resolvermos esse impasse. (- Lé:)

"0 resuftado de urn estudo realizado pelo Instituto Brasileir-o de
Planejamento Tributário e pela Associaçâo Brasileira de Defesa do
Contribuinte, divulgado dia 8 de agosto pelo Estado de São Paulo rnostrou
que o aurnento da carga trrbutaria no Brasil, nos Ultimos 13 anos. foi de 256%,
enquanto o Produto Interno Brute cresceu apenas 167% Vejam, Srs.
Deputados, a gravidade desses nUmeros.

A pesquisa expNca que. mesmo corn o controle da inflaçäo e do processo
de desestatização da econornia, o Governo vern tendo urna arrecadação
tributárja elevadissirna ernbora tenha acontecido, nesse periodo, a destruição
do sistema de saide püblica, a piora do sistema educacional a faléncia do
sisterna habitacional e o caos na segurança püblica.

0 estudo rnostra ainda que é preocupante o aumento da carga tributária
Para este ano. Os indicadores econôrnicos tendern Para urn pequeno
crescimento ou ate rnesrno Para a queda do PIB. Para a pesquisa, o
contribuinte brasileiro está sendo obrigado a recoiher individualmente rnais
tributos e, rnesrno assirn, corn o aumento sistemátjco da arrecadaçao
tributãri, o poder püblrco nâo tern direcionado os recursos Para a solução ou
diminuicão dos problernas socials".

Isso é extrernarnente grave. Ouvi, atentarnente. o pronunciarnento do nosso
colega Deputado João Leite. mostrando que. infelizrnente, o poder püblico
não traz soluçâo objetiva Para os flosses problemas sociais, que tern de ser
resoividos De que forma? Através do discurso ou da fala f6cil 7 Não, corn 0
desenvolvimento econôrnjco corn recursos.

A cnação do SIMPLES em São Paulo e o posterior recuo do Governador
Mario Covas rnostra que alguns Estados estão preocupados apenas corn 0que é seu, e nao corn toda a Federação.

Respeito muito o Governador Mario Covas, per ser urn hornem püb!ico, urn
hornern que, recentemefite deu urn exemplo pessoal de vida rnuito grande,
ao sair de urn estado degenerativo, provocado por urna doença infernal,
rnostrando que tern vontade de viver e de lutar. Tenho muito respeito per ele,

'Si
ernbora não seja do meu partido. Mas, nesse sentido, corneteu urn equivoco
e urn erro histórico, porque. na verdade, deixou os mineiros insatisfeitos corn
o Estado de São Paulo. Isso não podernos perrnitir. ou seja, que venharnos a
não ter consciência de que vivernos em urna federação. Nesse sentido, o
Governador Mario Covas se equivocou. Por isso, temos de criar urna
cornissão Para fiscalizar e acompanhar as trabaihos da reforrna tributãria no
Congresso Nacional.

Srs. Deputados, gostaria de me referir a urn requerirnento da riossa lavra,
que apresentamoS em Plenãrio. Respeito a cultura desta Casa, que tern
sempre valorizado as comissöes ternáticas. Em rneu requerimento solioto
que a Mesa Diretora constitua uma comissão especial Para acornpanhar essa
questão, por se tratar de urn assunto rnuito delicado, muito importante e na
ordem do dia. Mas o Sr. Presidente respondeu a este Deputado, enquanto
Presidente da Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçarnentáfla da Casa,
que a nossa Cornissão teria competéncia privativa e técnica Para ser
representante de todos nos nessa questão. Trago o despacho do Sr.
Presidente, Para conhecirnento de todos. Haverá uma reunião nossa na
Proxima semana. Então convocaremos as nossos companheiros de
Cornissão, Para que, representando este Poder Legislativo, possarnos
acompanhar, no Congresso Nacional, a reforrna tributãria. Jã está convidado
per nos e já se comprorneteu a estar conosco, quando for possivel, o
Secretário da Fazenda, Para discutirrnos juntos essas questöes.

E evidente que esperarnos o recuo do Governador Mario Covas corn
relaçao a essa questão. Muito embora o Governador de São Paulo diga que o
prOprio Estado não assimilou a sua proposta, nesse rnornento, sern düvida,
pensará que São Paulo é Brasil e que todos somos brasileiros. Nesse
mornento em que o Congresso está se esforcando Para dar ao Pais urna
reforrna tributària e urna resposta a carga tributária injusta, é importante que
tenharnos born-senso e paciëncia ao tratar dessa questâo, mas temos de ficar
atentos. Nesse sentido, estou evocando, perante esta Casa e este douto
Plenário, essa responsabilidade Para a Comissão de FiscalizacãO Financeira,
Para que o corn petente despacho da Presidéncia da Casa transforme a nossa
Cornissão, Para que possa, então, defender esses interesses. não apenas
corn relação as questöes do Governo do Estado, rnas também corn relacão a
outras questöes, corno essa ocorrida em São Paulo.

Ternos de lutar pelos direitos de Minas Gerais e do povo. P015 somos Os

seus representantes. 0 contribuinte brasileiro, que é a principal interessado
na mudança tributária, não tern come fiscalizar nem é consultado para saber
se as reforrnas estão de acordo corn a que espera.

FMMMN
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Minas Gerais ressente-se da situaçao injusta que

dependéncia e subordinacáo incompativeis corn a própria
Os bloqueios financeiros, que estamos presentemente
desse estado de coisas, em que a União impera absoluta
politico corno na condução da economia.

U1 esses rrlouvos, a retorma tributária em trarnitação no Congresso
Nacionaf reveste-se de extrerna importáricia Temos de criar urna comissão
para acompanhar esse trabalho. Eu mesmo já havia enviado - como dizia ha
pouco ao Presidente desta casa. ilustre Deputado Anderson Adauto -,
requerimeno em 26 de maio deste ano, para a constituição de uma
comissão especial corn a finalidade de acompanhar a trarnitaçao do projeto
de reforma tributária junto ao Congresso Nacional. Seu acompanharnento por
parte desta Assernbléia permitirá que o Estado e Os municipios mineiros não
tenham seus legitimos interesses desvirtuados por manobras tendenciosas.
Afinal, Minas é a segunda poténcia econômica do Pals, e as caracteristicas
muito particulares de nossa atividade produtiva dernandam a atencao que so
esta Assembléia, na qualidade de representante do povo mineiro, pode
efetivar. Nesse sentido, estou convocando Os Deputados da Comissão de
Frscalizacão Financeira e Orcarnentaria, para que possamos sair em defesa
dos contribuintes e de todos nos, mineiros.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Quero cumprimentálo
Deputado Márcio Cunha, por trazer esse assunto e por ter a iniciativa de
propor essa comissão, pois esse é urn mornento de grande importância e a
guerra fiscal, de fato, prejudrca muito, beneficiando não a população de São
Paulo nem nenhurna outra, mas sirn os grandes especuladores e donos das
multinaciona is Alérn disso, não querernos, de forma alguma, Os Estados em
guerra entre si, pois sornos urn so Pals, principalmente neste momento, em
que a soberania nacional corre riscos. Mais do que nunca, Os Estados tern de
se unir para derrubar esse projeto vigente, que não beneficia, como V. Exa
disse, o setor social. mas sim Os grandes especuladores Essa, então, é urna
niciativa importante e, apesar de não participarmos dessa comissão,

queremos estar acompanhando a questao, pois essa sera uma contribuiçao
de Minas Gerais para resolvermos esse problema, que não é nosso. A
Comissão de Endividarnento de que sou relatora, mostra que, na
renegociacao de sua dIvida, Minas Gerais tern de pagar juros de 7,5%,
enquanto outros Estados renegociaram a uma taxa de 6%. Portanto, estamos
vendo que o pacto federativo, ha muito, está sendo ferido de morte, em
muitos aspectos, sendo surnamente importante a atuaçao dos parlamentares
0 povo brasileiro não participa efetivarnente das decisöes governamentais e
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apenas o controle social das polIticas püblicas, seja diretarnente, através do
povo, seja indiretamente, através de seus representantes parlamentares,
possibilitará a mudanca dessa situacão caótica e a colocacão de nosso Pals
no rumo que queremos, de desenvolvimento econOrnico, conseqUentemente
acabando corn a exclusão.

O Deputado Márcio Cunha - Muito obrigado, ilustre e atuante Deputada
Maria Tereza Lara. Este Deputado se compromete corn a senhora. Irernos
trazer a nossa Comissão o Secretário da Fazenda e, na oportunidade dessas
discussöes, sem dãvida alguma, iremos enviar oficio a todos Os Deputados
para que, independentemente de serem participes da Comissão, possam
juntamente conosco discutir a questao e nela intervir.

Resumindo e confirrnando, no dia 26 de maio, apresentarnos a Mesa da
Casa urn requerirnento de nossa lavra, solicitando a Presidência que
constituisse uma comissão para tratar da questão da reforma tnbutária, por
julgarmos o assunto premente e de grande importância para os mineiros.
Além disso, fomos apanhados de surpresa corn a atuaçaO do Estado de São
Paulo. Nesse sentido, a Presidéncia da Casa nos despachou esse
requerimento, dando atribuiçOes já constituidas no Regimento Interno, para
que a Cornissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária atue na questão.
Sendo assim, a Comissão diligenciará nesse aspecto, enviando a todos Os
Deputados informaçöes a respeito de nossas atividades corn relacão a
questão. Agradeco ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados e as Sras.
Deputadas.

• Sr. Presidente Corn a palavra, o Deputado Bilac Pinto.
• Deputado Bilac Pinto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, novamente

ocuparnos esta tribuna corn o propósito de abordar a questäo da guerra fiscal
que está dividindo Os Estados brasileiros e colocando em risco o próprio
equilibrio federativo. A par de nossa condicão de parlamentar e representante
da região sul-rnineira nesta Casa, move-nos aquela de cidadão consciente e
preocupado corn uma situacão que cumpre urgentemente modificar.

A história nos mostra que o confronto tern aspecto positivo quando leva ao
caminho do entendimento. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a
vitôria acenava para as forcas do charnado Eixo, uniram-se contra esse bloco
adversários aparentemente irreconciliáveis, corno Os Estados Unidos e a
União Soviética. nas pessoas dos Presidentes Roosevelt e Stalin. 0 resultado
dessa união foi positivo, foi a derrota do Eixo. Os aliados derrotararn Os

nazistas durante a Segunda Guerra Mundial.
Ocorrem-nos essas consideraçöes exatamente ao verificar que as recentes

medidas adotadas pelo Governo de São Paulo - favorecendo indãstrias
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nos coloca em

norma federativa.
sofrendo, derivam

tanto no aspecto
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paulistas corn tratamento diferenciado na cobrança do ICMS e prejudicando
Os empreendimentos sediados em outros Estados - fizeram unirem-se forças
antIpodas e conduziu ao unán:me repüdio por pae de muitas das unidades
da Federacao Felizmente as Ultimas noticias que nos chegam são as de que
o Governador Máno Covas voltou atrás e está propondo a revogacao da
medicia.

Nesse meio tempo, assistimos a demonstracao de solidariedade do
Presidenfe do Congresso Naoonaj para corn o Governador de Minas Gerais,
da mesma forma que outros Estados se juntararn a nós no propósito de
interpelar judicialmente o Executivo paulista. E urn quadro que reflete
amadurecimento politico e conscjéncja civica, encorajandonos a pensar que
o interesse maror do Brasil está em consideracao

Como tivemos opounidade de abordar anteriormente o vale da eletrönjca
mineiro está sendo seriamente ameacado pela transferencia de algurnas de
suas indastrias Para o vizinho Estado da Bahia, para onde incentivos
rrecusáve i s as atraern Todo urn trabaiho de meio século, que fez de Santa
Rita do Sapucai e de sua região o vale do silIcio brasileiro, estava e está
sendo posto a perder por politicas que, longe de eliminar as disparidades
regionais, apenas as carnuflarn Afinal, Os galpoes de cacau de Ilhéus estãosendo transformados em estabelecimentos industrials enquanto as
instalaçöes das indãstrias mineiras passarn a ser meros depósitos de café.
Despe-se urn santo para vestir outro, como bern diz a sabedoria popular.

o vale da eletrônica é apenas urn dos muitos atestados da vocação
industrial do Sul de Minas. A proximidade corn o Estado de São Paulo fez da
região urn espaço proplcio para que nela se instalasse urn sem-nürnero de
empresas, que operarn corno fornecedoras do parque industrial paulista. Essa
operaçao conjugada vinha-se desenvolvendo a contento para Minas - corn a
geração de empregos e a arrecadacao de tributos - e Para São Paulo, cujas
ernpresas se abastecem de produto de qualidade a custo adequado. evitando
os fatores de tensão e de saturaçâo ocorrentes sobretudo na Grande São
Paulo. E a velha politica do café corn leite, transferida do pIano politico para 0econômico, resultando em benefIcio Para todas as partes envolvidas.

Cabe-nos aqui, rnuito a propósito, acrescentar urn paréntese e curnprir urn
dever de justiça. Tivernos oportunidade faz poucos dias. de rnanifestar
pessoaln-iente ao Governador Itarnar Franco nossa preocupacao corn o
destino do vale da eletrOnica 0 Chefe do Executivo rninejro recebeu-nos
juntamente corn as maiores autoridades do Estado, demonstrando invulgar
sensibilidade quanto ao tema proposto. Assirn é que o Dr. Itarnar Franco
determjnou seja encontrada so!ução imediata para permitir a sobrevivéncia da

185
indüstria eletrônica mineira. Essa solucão, alias, poderá estender-se ao
parque industrial de Minas como urn todo. E urn registro que fazemos,
endossando o reconhecirnento de nossa região ac, Governador Itarnar
Franco.

Voltando a posiçâo do Governador Mario Covas, diremos que ela foi insólita
e destemperada. Ao tentar discriminar as empresas de outros Estados e
conceder ilusória prioridade as locals, esqueceu-se S. Exa. de que na
atividade ernpresarial vigora a reciprocidade: quern compra quer vender e
vice-versa. Minas e os demais Estados, nesse contexto, poderiam partir para
a retaliação, náo rnais adquirindo bens e servicos em território paulista. Ora, e
sabido que 50% da producão de São Paulo é exportada para outros Estados,
e desse fato, muito provavelrnente, não se terá dado conta o ocupante do
Palãcio dos Bandeirantes. De outro modo não se explica ter ele partido para
solução tao irnediatista e desagregadora.

0 que estamos presenciando vern confirmar o que antes já diziamos: a
reforrna tributária em andamento no Cong resso Nacional dove levar em conta
a integridade politica e a harmonia social da Nacão brasileira. Se nao o fizer,
estaremos em breve partindo Para o desmantelarnento da Federacâo e não
teremos como comernorar os 500 anos do descobrimento. Muito ao contrário,
teremos motivos é para prantear o esfacelamento daquela que urn dia foi a 8a
economia rnundial, reduzida a urn amontoado de republiquetas que não se
entendem e que cada vez mais se enfraquecem no isolamento.

Muitos acusarn de obscurantista a colonizacão portuguesa que tivemos. No
entanto, se é verdade quo prevaleceu no colonizador luso o espirito
exploratório e imediatista, tarnbérn é verdade que o legado quo ete nos deixou
é considerável: a America Portuguesa se transformou num ünico pals, corn
amálgama racial invejãvel, identidade de idioma e do formação religiosa.
Enquanto isso, a charnada America Espanhola so fracionou em dezenas do
palses, muitos dos quais se ressentem hoje da fragilidade do origem, haja
vista o quo ocorre hoje na Colombia, Para onde grande parte dos palses da
America do Sul tern voltado sua preocupacão, pois parte de seu territórto foi
entregue as millcias armadas, em urn conluio corn os traficantes do cocalna.
Já o Brasil uno e indiviso possibilitou a implantacão do regime federativo, por
cuja sobrevivência cumpre-nos hoje lutar.

A luta quo pessoalmente aqui começamos em prol do vale da eletrônica e
da indistria sul-mineira extrapolou os himites regionais Para so tornar questão
do sobrevivência nacional. Sob esse prisma, é anirnador quo Mario Covas
tenha reconsiderado sua atitude, não atiçando a guerra fiscal já existente.
Esperamos que o Executivo paulista persevere nessa nova orientaçào, ate
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porque - da mesma forma como sua posiçao inicial foi a gota d'água que fez
entornar o copo - sua reconslderacao poderá representar o inIcio do
entendirnento entre Os Estados, pondo fim a essa divergéncia que a ninguem
aproveita e que a todos prejudica. Muito obngado.

* - Sem revisão do orador.
2 Pae (Ordem do Dia)

1 Fase
Abertura de lnscriçöes

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa a2a Parte da reunião, corn a l Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacoes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciacao de pareceres e requerimenos Estão abertas as inscriçöes para 0Grande Expediente da próxima reunião.

Palavr-as do Sr. Presidente
A Presidéncra informa ao Plenário que se encerrou ontem, dia 9, o prazo de

dez dias para a apresentacao de requerimentos e pedido de informaçoes ao
Executivo e ao Tribunal de Contas sobre o balanço geral do Estado relativo
ao exercicio de 1998.

Designacao de Comissöes
o Sr. Presidente - Tendo em vista requerimeno do Deputado Carlos

Pimenta deferjdo na reunião de 4/8/99, a Presidéncia vai designar Comissão
de Representacao para Acompanhar Os Prefeitos do Norte de Minas a
Brasilia, no próximo dia 18. quando estaráo manifestando o
descontentamento do povo norte-mineiro diante das açöes unificadas do
Governo Federal para o combate a seca na região e pela interrupcão do
Programa de Frentes Produtivas da Area Mineira da SUDENE' Deputados
José Braga, Gil Pereira, Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues, Elbe Brandão,
Arlen Santiago, Márc:o Kangussu e Wanderley Avila. Designo

A Presidéncia vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Indicacão da Profa. Lucia Helena Gonçalves Teixeira para Integrar 0
Conseiho Estadual de Educaçao. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Amilcar
Martins' suplente - Deputado Antonio Carlos Andrada; pelo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Costa: suplenfe - Deputado Bilac Pinto; pebo FL: efetivo -
Deputado José Milton: suplente - Deputado Pastor George-' PSD efetivo
- Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado AntOnio Genaro: pebo
PT: efetivo - Deputada Maria José Haueisen; suplente - Deputada Maria
Tereza Lara. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Leitura de Cornunicacoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacoes
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apresentadas nesta reunião pela Comissão de Transporte - aprovacão, na
i5 ReuniOo Ordinária, dos RequerirnentoS n°s 445/99, do Deputado Paulo
Piau; 453/99, do Deputado SebastiOo Navarro Vieira, e 456/99, do Deputado
Cristiano Canêdo; pela Cornissão de Direitos Humanos - aprovacão, na 7a
Reunião Extraordinária, do Projeto de Lei n o 385/99, do Deputado Ivo José, e
dos Requerimentos n°s 451/99, da Deputada Elbe Brandão, e 466/99, desta
Comissão; pela Comissão de Meio Ambiente - aprovacão, na 15a ReuniOo
Ordinária, dos RequerimentoS n°s 371/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
398/99, do Deputado Chico Rafael, e 438/99, do Deputado Gil Pereira: e pebo
Deputado Amilcar Martins - informando que estará ausente do Pals no
perIodo de 12 a 19/8/99, em viagem aos Estados Unidos, por motivos
particulares (Ciente. Publique-se.).

Questão de Ordem
0 Deputado Alencar da Silveira JUnior - Sr. Presidente, nesta oportunidade

gostaria de relatar a esta Casa o que está acontecendo corn relação ao jogo
aqui, em Minas Gerais. Através de visitas a vOrias cidades e tendo tornado
conhecimento, por meio do Sr. Mario Covas, do que estava acontecendo em
São Paulo, venho aqui, de pUblico, Sr. Presidente, denunciar e pedir ao Sr.
Secretário da Seguranca PUblica que faca a apreensão das raspadinhas que
estão sendo comercializadas nas bancas de jornais, nos bares e nos
restaurantes de Bebo Horizonte.

Acredito que esta Casa entende que no Estado de Minas Gerais so podern
ser comercializados o jogo denominado raspadinha, o da loteria prOpria do
Estado de Minas Gerais. e os jogos da Loteria Federal. Mas o que acontece
hoje e que São Paulo esté mandando para Minas Gerais essas raspadinhas
clandestinas. e o ganhador de prémios - o povo mineiro - estU sendo passado
para trás.

E uma raspadinha que está sendo entregue ao comerciante corn 50% de
desconto. Tanto é que a pessoa que esta vendendo diz: "Pode pagar tanto, e
o que você arrecadar é seu'. Então, Sr. Presidente, corno Deputado nesta
Casa, queremos pedir providOncias ao Secretário Mauro Lopes. Ate já he fiz
uma consulta hoje. nurn telefonerna. pedindo que coloque a Policia Civil para
investigar, direto da fonte. nas barreiras, corno estão chegando esses jogos
em Bebo Horizonte e em Minas Gerais. 0 povo mineiro está perdendo, estO
sendo passado para trás, mais uma vez, pebos espertalhOes do Estado de
São Paulo, que aqui estão comercializando esse tipo de jogo. Já chega, Sr.
Presidente. A CEF jé eva o dinheiro do povo mineiro, que faz os seus vários
jogos, e, desde janeiro, ela e o INDESP não repassarn nem urn centavo para
a Secretaria de Esportes. Eram repassados RS12O.000,00 por rnês. Ate entOo
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brasi lei ro.
Votação de Requerirnentos

0 Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado Adelmo Carneiro Leão
solicitando que o Projeto de Lei n o 453/99, do Governador do Estado. que
altera o Projeto de Lei no 11 .539, de 22/7/94, que dispöe sobre a UEMG, seja
distribuIdo a Comissão de Educaçäa. Em votação. Os Deputados que
estiverem de acordo permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado João Pinto Ribeiro solicitando audiência da
Comissão de Educação para emitir parecer sobre a Projeto de Lei n o 395/99,
que altera os arts. 20, 30 5° e 6 1 da Lei no 12.079, de 12/12/96. Em votacâo, o
requerimento. Os Deputados que estiverem de acordo permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comissão Especial do Cólera no Vale do Jequitinhonha
solicitando a prorrogação. por 30 dias, do prazo de seu funcionamento. Em
votaçâo, o requerimento. Os Deputados que estiverem de acordo
permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n o 263/99, do Deputado Amilcar Martins, em que solicita
informacOes a Secretaria de Administracâo sobre Os critérios utilizados no
recoihimento de ambulâncias cedidas a entidades par meia de convênio corn
o Governo do Estado. A Mesa da Assembléia opina pela aprovaçäo do
requerimento na forma do Substitutivo no 1. que apresenta. Em votação, a
Substitutivo n o 1. Os Deputados que estiverem de acordo permanecam coma
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto. aprovado a Requerimento
n o 263/99 na forma do Substitutivo no 1. Oficie-se.

Requerimento no 267/99. da Comissäo de Fiscalizaçâo Financeira,
solicitando a Secretaria da Fazenda o envio a esta Casa de nota técnica
referente ao Projeto de Lei n o 42/99, que dispOe sabre critérios para apuracão
do Valor Adicionado Fiscal para fins de distribuicâo do ICMS aos municipios,
cam as informaçöes que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovacâo do requerimento. Em votacão, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento no 270/99, da Comissão de Administragâo Püblica, em que
solicita ao Comandante-Geral da PMMG o envio a esta Comissão de cópias
das fitas de video contendo gravacöes do movimenta grevista de membros
dessa corporacãa ocorrido em 1997. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovaçäo do requerimento. Vern aMesa requerimento do Deputado Antonio
Julio em que solicita, na forma regimental, o adiamento da votaçOa do
Requerimento no 270/99. Em votaçOo, a requerimento. Os Deputados que a

rAl
I 8S

nern o INDESP nern a CEF repassaram nada. Minas Gerais tern direjto ao
Imposto e o Governo Federal nao repassa. Todos os programas da
Secretaria de Espoes ficam embargados por falta de recursos, por falta de
sensibilidade do Governo Federal de enviar para Minas Gerais o que é
devido Não estou pedindo, neste momento nenhum favor ao Presidente da
Repbjica peço que ele cumpra sua obrigaçao, que é repassar para este
Estado o dinhero arrecadado corn os imp ostos 0 que é vendido aqui de
loterra e de raspad:nha da CEF é uma fãbula e nos recebernos somente
R$120.00000 por rnês. Recebiamos Sr. Presidente porque, desde janeiro,nào recebemos

Gostana de fazer esse apelo ao Presidente da RepübHca, que repasse esse
recurso a Secretaria de Espoes e de pedir ao Secretárjo Mauro Lopes que
comece a investigar a derrama de raspadinhas e jogos que estão chegandoaqui no Estado.

Na oportunidade faco também urn apelo ao Governo do Estado, a esta
Casa. a Presidéncia da Lotena Mineira para que se regulamentem asrnáqulnas de caca-niquejs que estão espalhadas por toda Minas Gerais 0
Imposto arrecadado dessas rnáqulnas pode ser aplicado no programa social
reatizado pela Loteria do Estado de Minas Gerais Muito obrigado, Sr.
Presidente

0 Sr. Presidente - A Presidénc i a solicita ao Deputado que formalize porescrito 0 requerimeno
Despacho de Requerimen5

- A seguir, a Sr. Presidente defere, cada urn por sua vez. nos termos do
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Ivo
José. em que solicita a retirada de tramitaço do Projeto de Lei n o 45/99(Arquivese a projeto.) nos termos do inciso VII do art 232 do RegimentoInterno, requerirneno da Deputada Elaine Matozinhos em que solicita seja 0Projeto de Lei n o 169/99 encaminhado a Cornissão de FiscaIjzaç
Financeira uma vez que a Comissáo de Saüde perdeu a prazo para emitir
parecer, nos terrnos do Inciso VII do art. 232, c/c a art. 141. do RegimentoI Interno, requerimeno do Deputado Fábio Avelar, em que solicita a inclusão
em ordem do dia do Projeto de Lei no 152/99, uma vez que a Comissäa de
Fiscalizaço Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer; e defere,
ainda, cada urn por sua vez, deixando para fixar a data em outraoportunidade requerimenos dos Deputados Miguel Martini e outros, em que
solrcitarn a realizagao de reunião especial em comemoracaa a Sernana da
Familia no Estda de Minas Gerais, e Carlos Pimenta, em que solicita sejadestinada a 1a Parte de uma reuno ordinária para homenagear 

0 Exército
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aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado 	
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Requerimento no 2 73/99 da Comissão de Direitos Humanos pedindo aoDiretor-Geral do DE R-MG informagbes sobre o impacto financeiro que amedida contida no P rojeto de Lei n o 69/99, que estende o beneficlo do passelivre no transporte Coletivo intermunicipal ao acompanhante do portador dedeficiOncia fisica, mental ou visual e ao aposentado por invalidez permanente,
poderá ocaslonar. A Mesa da Assembléja opina pela aprovaçao dorequerimento. Em votação o requerimento Os Deputados que estiverern deacordo permanecam Como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento no 277/99, da Oomissão de Frscalizaçao Financeira e
Orcamentana, em que sohcjta ao Secretãrjo da Fazenda estudo técnico sobre
o impacto flnanceiroorcamentarjo decorrente do Projeto de Lei no 67/99, que
objetiva alterar a a liquota do ICMS incidente sobre operaçöes de
fornecimento de energi2 elétrica para consumo residencial para 15% A Mesa
da Assembléia Opifla pela aprovacao do requerimento. Em votaçao, o
requerimento. Os Deputados que estiverern de acordo permaneçarn como se
encontrarn. (- Pausa ) Aprovado. Oficie-se.

Questôes de Ordem
0 Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, gostaria de aproveitar este momento para lembrar aos amigos.
principalmente da i mprensa que comecem a cobrar urn pouco mais aquiloque foi prometido d urante a campanha do ano passado e que hoje jã começa
a se transformar em terrorismo perante, principalmente o funcionaljsrno
püblico estadual. Pri merro vivemos uma fase em Clue não sabemos a data
correta do pagamento do seidor püblico estadual. E no 50 dia Util. no 100, nono 20 0 dra do rnês que se completa o pagamento desses funcionários
que trabaiham Corn dignidade? Naturairnente , quando atrasam suasprestaçoes. pelo parcelarnento de sua foiha de pagamento. são obrigados acobrr-las corn juros e Correcöes, mas isso não ocorre quando recebem opagamento através do E stado de Minas Gerais

Agora. estamos vend0 nos jornais a noticia de que. amanhã ou depois de
arnanhã, o Governador de Minas Gerais, Dr. Itarnar Franco, anunciará se irademitrr ou não funcionários da COPASA e da OEM 1G. Isso é terrorismo. Avisede uma vez. Se vai dem itir, demita. assuma. Se nao vai, avise logo na terça-
feira e não fique esperando quarta ou quinta-feira. A decisão de urn homern
que está em qualquer comando tern que ser tornada. 0 pior é ficar em dma
do muro, deixando para amanhã ou depois a decisão, causando ate mesmo
uma certa instabilidade e modional naqueles que trabalham na COPASA e naOEM 1G.
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Tenho o direito. a moral de cobrar decisöes do Sr. Itamar Franco, do Sr.

Marcelo Siqueira e do Sr. Djalma Morais, porque, coincidentemente, sou da
mesma cidade a que pertencem: Juiz de Fora. E, como Prefeito dessa crdade.
em momento algum, deixei de tomar decisöes que, muitas vezes, eram
dramátiCas. porque viviamos u rn periodo de turbuléncra corn José Sarney e
Fernando Collor na Presidência e. depois, corn a cassação deste e a posse
do próprio Itamar Franco. Enfirn, foram quatro anos de turbuléncia, mas
sempre tomamos decisães, para o bern, principalmente, daqueles que
trabaiham.

Larnentavelmefite, estamos vendo a essa ação de terrorismo, enquanto o
Sr. Governador fica passeando, fazendo campanha para a Presidéncia,
faltando ainda trés anos e meio para as eleiçöes, he apenas orto rneses de
novo mandato do Presidente da RepCblica. Isso para nós é lamentável,
porque estamos sendo cobrados pelos funcionárroS, que, corn razão, querem
uma definição.

Ou o Sr. Governador Itamar Franco assume de vez o papel de Governador
do Estado de Minas Gerais ou que o entregue ao seu Vice-Governador,
Newton Cardoso, o que não sera surpresa para nrnguém, e assuma de vez a
campanha para Presidente da RepCblica. E que diga corn todas as letras
ainda hoje, o que seria mais correto para corn os funcionários da OOPASA e
da OEMIG: "Vocës irão continuar, porque eu, o Governador de Mrnas, tenho
palavra e disse, durante a campanha, que não iria rnandar nenhum de vocés
em bora".

Espero, Sr. Presidente, que isso siR'a corno urn alerta para S. Exa. o
Governador de Minas Gerais. Dr. Itarnar Franco. Obrigado.

O Deputado Paulo Pettersen - Realmente. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ficamos ate urn pouco chocados. Acabamos de ouvir o Deputado João Leite
e, agora, o ex-Prefeito de Juiz de Fora. 0 alcance, a dimensão da sua fala
não perde a elegãncia, rnas, dentro da sua desenvoltura, persiste a nossa
adrniracao por V. Exa. 0 que adrniro. no seu raciocinio, em sua inteligéncia. é
que percebe que o ex-Presidente e atual Governador do Estado, Itamar
Franco. esté se batendo corn o Presidente da CEMIG, esté se batendo corn a
Presidente da OOPASA, reagindo contra essa rnesrna inicrativa corn a qual V.
Exa. se preocupa. Se o Governador, realrnente, qursesse solucioflar 0

problema de Minas Gerais e transformé-lo em urn grande canterro de obras,
teria e tern a devida condição constituciOnal para fazer isso. Corn relação ao
funcionalisrno, ele esté pagando caro, porque não quer proceder a uma ãnica
demissão. V. Exa. conhece mais do que eu a cidadão e o politico Itarnar
Franco, sabe da sua correção. do seu alcance e da sua vocação social. V.
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192Exa. viu, na sernana passada, ele se bater contra Os Presidentes das duas
empresas, rnanifestandose contra a iniciativa de demissão. Entendo que V.
Exa. se encontra desinformado ou deixou de ter aicance a leitura dos órgaos
de informacão. Tenho a certeza de que essa preocupacao não é exciusiva de
V. Exa., mas de todos os pa rlarnentares desta Casa. 0 nosso Governador
nao es tá fazendo campanha para a Presidéncia da RepübHca, mas sim
percorrendo o Pals, mostrando a realidade desta Nacão, mostrando que o
Governo Fernando Henrique Cardoso está pecando contra a sociedade
brasileira E, hoje, por incrivei que pareça, a Onica voz ouvida no Pals é a do
Sr. Itarnar Franco, porque se trata de urn homem sério. Hoje, não temos
Presidente da Repüb!jca pors ele existe constitucionalmente mas, na prática,
todos estamos sofrendo Os Impactos das mazelas que ocorrem já que não se
sabe quem e o Presrdente do Pais,' é o Sr. Fernando Henrique, se é o Sr.
Antonio Carlos Magalhaes se o Sr. Mario Covas. Este é o nosso Brasi!.
Tenho a cer-teza de que. corn o esforço de todos nos, haverernos de
transformar este Pals. comecando por Minas Gerais Aqul estarnos
debatendo q uestionando seis meses de Governo e ainda vernos Deputados,
nesta Casa, pedir p restaçOo de contas do Governador que pretende viajar.
rnas ainda não o fez, näo sei por que razão. Vemos iniciativas neste Plenário,
que não viamos no passado. Creio que, devido a aproxirnacao das eleiçOes
municipa i s as coisas vao se esquentando naturalmente e temos de ter
compreensão para absor-ver essas injuncOes que vém atropelando as
iniclativas do Plenário

Nobres colegas. haverernos de abraçar a mesma causa. a causa de Minas,
a defesa nconteste deste Estado, independente do parbdo a que
pertencarnos Muito obrigado.

o Deputado Aiberto Bejani - Pela ordern, Sr. Presidente, art 164.
o Sr. Presidente - A Presidénc i a quer, antes, informar aos Srs. Deputados

que acabaram de fazer Intervencao que nenhum dos dois pronunciamentos
configura questOo de ordem, e o Presidente, por liberaiidade. resolveu
conceder a palavra, Solicito aos Srs. Deputados que se atenham ao
Regimento para a born andarnento dos trabalhos. Portanto. a Presidéncia nOo
vai conceder a questOo de ordem que nOo esteja de acordo corn o
Regirnento.

o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente meu nome foi citado, e o art.
164 concede-me essa possjbjljdade

o Sr. Presidenfe - De acordo corn o Regimento, no seu art. 164, a palavra
será concedida ao Deputado que for citado de forma ofensiva.

o Deputado Alberta Bejani - 0 tempo que o senhor vai gastar para er o
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artigo, Sr. Presidente, seria suficiente para eu responder.

0 Sr. Presidente - A decisão normativa diz o seguinte: "A Presidéncia, no
exercicio de suas atribuicOes, tendo ern vista a necessidade de conferir a
meihor aplicabilidade ao art. 164 do Regirnento interno, corn a nterpretacOo
que meihor corresponde ao esplrito do diploma procedimental, decide que a
palavra a Deputado citado em pronunciamento somente seja concedida a
critério da Presidéncia. para contestar a acusação pessoal a própria conduta,
ou para contradizer o que Ihe foi indevidamente atribuldo a opiniao pessoal.".

Essa tern sido a conduta adotada por esta Presidência.
0 Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, se o senhor não me der a

oportunidade de pelo menos compreender o art. 164, you sair daqui
entendendo que estarnos voltando aos tempos da ditadura.

0 Sr. Presidente - V. Exa. sabe que isso não é verdade, porque, por
liberalidade, ja he concedi a palavra. Entenda que esta Presidéncia nOo tern
nenhuma discriminacão contra V. Exa., pelo contrário, tem-Ihe urn profundo
respeito.

0 Deputado Alberto Bejani - A reciproca é verdadeira, Sr. Presidente. V.
Exa. sabe muito bern quanto o adrniro e a sua atuacOo na PresidOncia da
Assembléia Legislativa. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidéncia
defere a requerirnento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Corn a palavra,
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

0 Deputado Dairno Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
dois assuntos diversos, rnas igualmente irnportantes me conduzern a esta
tribuna nesta tarde. Na Oltirna sexta-feira, tive a oportunidade de participar de
importante solenidade realizada no nosso querido Municlpio de Bueno
Brandão, na qual a COHAB-MG, na pessoa de seu Presidente. o Dr. Carlos
Volpi de Paiva, e em parceria corn a Prefeitura Municipal, entregou a
populaçOo dessa cidade 25 novas unidades habitacionais.

Na ocasiOo, pude testemunhar o valoroso trabaiho que a COHAB-MG vem
desenvolvendo corn a objetivo de reduzir o deficit habitacional, que ainda é
rnuito elevado em nosso Estado e afeta de modo substancial as carnadas
rnenos favorecidas de nossa populacao.

A despeito da escassez de recursos que marca a presente condição de
nosso Estado, nurna dernonstracOo de que é possIvel empreender
realizaçOes em favor da populacão, a COHAB-MG, através de opcOes
criativas, tern formulado importantes parcerias corn as municIpioS rnineiros,
buscando minorar as agruras daqueles que não dispOem de urn teto para se
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Cumpre ressaltar, neste momento, a atuacão do Presidente da COHAB-
MG. a Dr. Carlos Volpi de Paiva, que vem executando corn rnuita
competêncja as açöes e diretrizes estabelecidas pelo Governo do Dr. Itamar
Franco no setor habitacional demonstrando real preocupacao em ofertar
condiçoes minimas para que as populaçôes de baixa renda, principalmente
alcancem a tao desejado direito a casa própria.

Açôes como esta que aqui destacamos levam-nos a crer na efetiva
possibilidade da realização de politicas sociais eficientes, que impliquem
benefIcios concretos para toda a população mineira

Parabéns, Dr. Carlos Volpi e toda a sua equipe da COHAB-MG Parabenizo
o MunicIpio de Bueno Brandâo pelo grande empreendimento

Outro assunto que tern ocupado as atençOes da sociedade rnineira, nestes
ültimos dias, principalmente da classe empresarial, é a chamada guerra fiscal.
que teve momentos de verdadeira tensão a partir da medida adotada pelo
Estado de Sã0 Paulo que obriga a que 80% das matérias-primas e
mercadorias compradas pelos rnicroempresários sejam produzidas no próprio
Estado.

A reação contra a medida paulista. de caráter sensivelmente protecionista e
prejudicial aos interesses de Minas Gerais e outros Estados da Federação. foi
rmedrata e prornoveu a união do Governo de nosso Estado corn toda a classe
empresarial, através de suas entidades representativas que se mobilizaram
para repudiar, para manifestar sua insatisfação e contrariedade em face da
ação inusitada do Governador de São Paulo.

Coma membro do Legislativo rnineiro, participei de reunião ocorrida em
3/8/99, em Pouso Alegre, once se encontraram empresarios, Prefeitos e
outras lideranças de nossa região a Sul de Minas -, para discutir a questao e
formular urn documento de protesto que foi encaminhado ao Sr Governador
de nosso Estado, solicitando a adoção de medidas que pudessem neutralizar
os prejuizos já contabilizados na economia da região.

No dia seguinte. estive participando de audiéncia pOblica corn a Governador
tamar Franca, que. atento aos d esdobramentos desse delicado momento,
reuniu no Palácio da Liberdade as Presidentes de todas as entidades
representativas do ernpresarjado mineiro, decidindo. naquela oportunidade
par acionar a Poder Judiciário, através de ação competente, para questionar
a legalidade da medida editada pelo Governo de São Paulo

Minas Gerais, mais urna vez, levantou sua voz, reafirrnando sua inabalável
postura de defesa do princIpio federativo, pugnando pea imediata
concretização das reforrnas fiscal e tributãria, anica alternativa capaz de evitar
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episódios coma esse, lesivos a unidade e harmonia da Federacão.

Felizmente, as Oltimas informacöes dão conta de que a Governadar Mario
Covas decidiu pela revogacão do dispositiva da lei causadora de tamanha
polémica, prenuncianda a bom-sensa que é necessário prevalecer em
questöes dessa magnitude.

Coma representante do pavo mineiro, reiteramas nossa disposicãa de
continuar empenhados nessa luta em defesa dos mais legItimas interesses da
sociedade mineira, especialmeflte daqueles segmentos que, par seu
potencial. são capazes de incrementar a produção e a geracão de empregos,
conduzindo nosso Estado ao desenvalvimeflto, corn a estrita observãnCia do
pacto federativo e corn respeito e dignidade a pessoa humana.

0 Deputado Alberta Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Sr. Deputado.
Gostaria apenas de esclarecer ao nabre amigo Deputado Paulo Pettersen
que, lamentavelmente. fui candidato dessa vez, senão term votado em V.
Exa., par saber do seu trabalho séria, da sua freqüéncia a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais e da sua determinacãO em defender aquilo que é
correto.

Ainda gostaria de dizer ao nobre colega que não me falta conhecimento,
alias não falta conhecimenta ao povo mineiro, de alguns fatos que
prejudicaram nosso Estado, como atitudes, a meu ver, impensadas, de quern
comanda Minas Gerais. For exemplo, a moratoria que foi declarada sem ter
havido antes urn diálogo corn a Sr. Preside nte da RepOblica.

Estarnos vendo que a Estada do Rio de Janeiro está urn canteiro de obras.
0 Governadar Anthony Garotinha pertence ao partido do Sr. Brizala, que vem
a Minas fazer festa em dma da moratoria declarada pelo Sr. Governador
deste Estado, sem contestar ação alguma do Sr. Anthony Garotinho, que va,
corn isso, buscando recursos em Brasilia e realizando, no Rio de Janeiro,
muitas obras.

Esclareco ainda aa Deputado Paulo Pettersen que tenho conhecirneflta
assim coma a povo de Minas Gerais, de que dividir a 13 0 salãrio em 24 meses
é uma coisa histórica. Nunca, desde que me entendo par gente, ouvi dizer
Clue algum Estado tenha dividido a 13° salãrio em 24 meses. LembrO-me, ate,
de que se trata de divisôes sern nenhuma recuperacãO. sem juros e sem
correçOes, para aqueles funcionários. Vendo, ontem, o contracheque de urn
deles, observei que recebia RS18.00 de 13 0 salária. Lamento isso

prafundamente. Essa situação é de canhecimento pablico.
Nãa estau aqui apenas para malhar, nobre Deputada, rnas também para

elogiar. Essa sua exposicão, corn relação ao Maria Covas. merece aplausos.
Temas de estar aa lado de quern está certo. ParabénS ao Governador Itamar
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que se diz sobre a arrecadaçao, principalmente no que diz respeito ao Sul de
Mrnas Gerais, regiäo que estava sendo mais afetada por essa posicão ate
ontem, do Sr. Mario Covas. Gostaria de lembrar ao Depufado Paulo Pettersenque acaba de chegar uma notIcia, corn a qual ficamos urn pouco 

descrentes.Tomara que fläo seja verdade ! 0 Dr. Fábio Konder Comparato foi Contratado
por RS40.000,00 para emitir parecer sobre as vendas das açöes da CEMIG.
Esse percentual é urn tanto exagerado, levando-se em conta que a Estado diz
não ter dinheiro e divide 0 13 0 saiário do funcionalismo Obrigado pelo aparte.Deputad o.

o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimen0 do Deputado Paulo Pettersen ,Lider da Maioria, em que solicita a paavra, pelo art. 70 do Regimento Inferno,para, da tribuna, tratar de assuntos relevantes e urgentes. A 
Presidénciadefere o requerimento e fixa ao orador a prazo de 20 minutos Corn a palavra,

o Deputado Paulo Pettersen,
o Deputado Paulo Pettersen* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

ter a mesmo alcance de V. Exa. Este Parlamento e tao polido que P
Osso ver abrilho da sua sabedoria, não apenas a sua centeiha. Tenho certeza,

Deputado Alberto Bejani, que V. Exa., que passou pelo Executivo , deverá terfeito algumas COntratacoes por flotório saber. Tenho a convccao de que sua
exposiçao sobre essa contratacao näo deixa, também, de ser por notOrio
saber. Mais uma vez gostaria de declarar minha admiracao por seu
desprendimento e sua Vofltade parlarnentar, que e desdobrada neste
Plenário. Quando constatamos isso, no seio da Sinceridade e no coraçãa da
honestidade, todos nos nos lembramos do ex-Presidente e atual Governador
do Estado, Itamar Franco. Minas Gerais passou por urn processo de
desgoverno e de irresponsabilidade Hoje outros colegas confundern o certocorn a duvidoso e confundern a figura do ex-Presidente e atual Governador de
Minas. Tenho muito respeito pela sua dimensão, pelo seu alcance e pela sua
visão de estadista. Muitas vezes procuro ouvir o seu sentirnento coma se
estivesse, na verdade. ouvindo 0 sentirnento do povo rnineiro. Querer essa
transformacao é, sem sombra de düvida querer a rea!izacao dos valares
desta Casa. Deste parlarnento já SaIrarn Governadores e Presidentes Hojevejo V. Exa. talvez urn pouco adiante da minha visão corn relacaa a
esperança e a esse equilibria que possul.

Confesso-Ihe que. quando V. Exa. coloca a problerna do 13 1 salário.realmente fico urn pouco chocado, pois quem deveria pagá-Jo é o ex-
Governador. Ha aqui Deputados do PSDB que serviram a ele, corn toda a sua
irresponsabilidade, e gostaria que estivessern aqui para me apartear. V. Exa.
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questiofla, corn razão, a decisâo de se dividir o 13° salário em 24 parcelas,
mas sabe que devemos carregar a peso que podemos. Assim, a Governador
Itarnar Franca tentou dar uma satisfacâo honesta e agir corn serenidade,
dando a que pode. Hoje, gracas a iniciativa de parlamentares desta Casa,
iremos pagar esse 13° salário. Nãa a faremos em 24 meses, mas mais
rapido, assim que for, na sua totalidade, aprovada a iniciativa da anistia fiscal,
pals assim haverernos de ter as recursos necessários para tal.

No recente passado virnos que, em name do pagamento do 13° salário do
funcionalismo, a ex-Governadar fez uma antecipacão de receita, mas pagou
as empreiteiras. Pior ainda foram sua irrespansabilidade e falta de respeito,
manifestadas por urn procedimento dessa natureza. Naquela epoca, todos os
Deputados deste Plenário, mesmo as mais atuantes, silenciaram-Se, mas
tenho a convicção de que, em seu interior, sabiam que pecavam contra a
funcionalismo. Esses mesmos Deputados não cobrararn do Governador
Eduardo Azeredo nenhuma ação, naquele momenta triste de nossa história, e
jamais denunciararn a sua atitude irresponsãvel. E ele, onde estava?

Quanda ouco a Presidente da Repablica e Deputados tentando denegrir a
irnagern do Governador Itarnar Franca, fazendo-Ihe cobrancas, fico indignado.
Esse não e a caso de V. Exa., que é uma pessoa equilibrada e comedida, que
busca atitudes coerentes perante a sociedade. Quem não tern conhecimento
de causa discorda dessa postura. V. Exa. sabe que tudo a que se passa aqui
é levado para a sociedade.

Entenda que V. Exa. tembre a questãa da aproxirnacão das eleiçöes. 0
calor é realmente natural no hornern püblico, mas ele não pode se esqueCer
de suas responsabilidades na hora de passar para a sociedade infarrnaçães
corretas e dignas. Assirn procurarnos agir neste parlamento.

V. Exa. sabe que, naquele periodo negro da história de Minas Gerais. em
que se faziam, nas ruas, movimentos reivindicatórios que levaram a morte
pessoa de urna corporacao que, em duzentos e poucos anos, tinha a rnaior
respeitabilidade, transferinda exernplos para a resto da Federação, a ex-
Governadar nao enfrentou a problerna. E V. Exa. acompanhoU essa situação,
essa irresponsabilidade, essa falta de atenção para corn a sociedade que ele
representava.

0 Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado pelos 2 minutos.
Gostaria de dizer que a nobre Deputado é muito mais experiente do que a
rninha pessoa, porque estamos nesta Casa apenas h6 sete meses e nao
nego que estamos muito mais aprendendo do que ensinando. Esta vida é
uma faculdade, a cada dia que passa varnos aprendendo mais.

Gostaria de informar ao Deputado que a funcionário que tern suas dIvidas
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para pagar não quer saber se a responsabilidade pelo pagamento do décimo-
tercero é do Azeredo ou do atual Governador, mas quer saber de recebê-lo,
porque se trata de urn direito adquirido. A justiça näo trabaiha corretamente,
pois qualquer empresa da iniciativa privada que atrasa urn dia ou deixa de
pagar 0 décimo-tercerro recebe multas e multas, a firn de não deixar de
cumprir as suas obrigaçoes para corn seus funcionários. No entanto o
Estado, que é o Governo, divide o pagamento do décirno-terceiro em 24
parcelas, e nada acontece

Conforme matéria pubhcada no jornal "0 Tempo" de hoje, dia 10, para
Antonio Carlos Hlário, 000rdenadorGeral do Sind-UTE, o fato de o Estado
pagar o décrmo-tercerro de 1999 adiantado e continuar devendo o de 1998
demonstra interesses politiqueiros da atual administracao Se ele pode
adiantar 50% do benefico deste ano, por que nOo pagar o de 19987'

Tenho de concordar, nao corn a palavra "politiqueiro", mas corn a
necessrdade corn a condição que o Estado tinha e tern de pagar a décirno-
tercerro do ano passado. Nâo é preciso ficar discutindo se a responsabilidade
e do Azeredo ou do Itamar. Isso jã não interessa. 0 Governador atual é a
pessoa responsOvel par aqurlo que assumiu no Estado, pois não acho que
quern passou o governo tenha maiores responsabjljdades TerO nas prOximas
eleiçOes. 0 povo jO rnarcou a ex-Governador Azeredo, disse "não" nas urnas
para ele e disse "sirn" a Itamar. Então, a Dr. Itamar Franco deveria pagar
aqulo que JO é passado, mas que deve estar presente no bolso do cidadOo,
do funcionOro pObirco: o décimo-terceiro Muito obrigado, Deputado

0 Deputado Paulo Pettersen* - Gostaria de lembrar a V. Exa que, em
virtude da minha larga experléncia no Poder Executivo, quem determina,
dentro das possibilidades é a Governador, não o Presidente do sindicato, o
Deputado nem outra pessoa. 0 Governador deve emitir sinais ou decisOes
que devemos acatar. Tenho a certeza de que V. Exa. compreenderd essa
situação. Não podernos corneter as rnesmas irresponsabilidades cornetidas
no passado. 0 Governador não estO querendo fu g ir da sua responsabilidade
mas procurando urna forma de resolver esse problerna.

Vejo corn bons olhos a iniciativa do Dr. Itamar Franca V. Exa., que a
conhece mais do que eu, sabe que se trata de uma pessoa que procura
acertar, que tern a sentirnenfo da mineiridade que fala corn a alma, corn a
coração. Não é corno pessoas de urn passado recente, que não tinharn
sensibilidade e que governararn Minas corn a mOo esquerda, deixando
rnarcas nos segmentos da sociedade. Essas marcas jarnais serOo
esquecidas, nOo porque a governante era ruirn, rnas porque era irresponsOvel
e suas açöes não erarn convincentes para a sociedade.
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Tenho a certeza, Deputado Alberto Bejani, de que todos nos, que

presenciamos acontecirnentoS anteriores e que depararnos corn a situacão de
hoje, corn urn governante sério, estamos vendo a sociedade bater pairnas,
mesmo em sua fraqueza, em sua fraqueza financeira, nunca moral. Hoje
sornos respeitados no Pals. Minas levantou a sua voz. Sim, Ievantou a sua
voz e foi ouvida. E respeitadissima. Pudernos ver recentemente a iniciativa do
Governador de São Paulo, MOno Covas, do PSDB, impondo barreiras
cornerciais nao apenas a Minas, rnas a outros Estados. Parece ate que ele
nOo faz parte da Federacão. Esse é a Governo do PSDB, esse é a
neoliberalisrno. Ele dernonstra que quer resurnir a Brasil somente a São
Paulo, e ouvi poucas vozes aqui, não em defesa de Itamar Franca, mas em
defesa de nosso Estado.

0 mais irnportante, nestes rnornentos trOgicos para a nosso Estado, é que,
corn toda a fraqueza, nunca deixarnos e nunca deixarernos que Minas se
dobre perante essa politica econOrnica que quebrou e continua quebrandO a
Pals, insistindo nela a Presidente Fernando Hennique. Ouvimos, aqui, hO
pouca, que a Governador Itarnar nOa quer o diálogo, nOo quer conversar.
Imaginern se quisesse! Seria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a rumna do
Pals e do Estado. Ele tern de continuar resistindo e fazendo corn que a
Presidente da RepOblica olhe para trOs e seja rnais humilde, para que
possamos ten urn Brasil digno, de trabalho e de prosperidade.

EntOo, pergunto a V. Exa.: a que fez Fernando Hennique corn as recursos
oriundos das privatizacOes? 0 que faz a Sr. Fernando Henrique Cardoso
prestigiar a capital volOthl, corn juros estratosféricos, enquanto a agricultura
continua 0 mercé da sorte e do direcionarnento da natureza? Esse é a
Presidente que ternos, Sr. Deputado. E ainda dizern que Itarnar Franca não
quer conversar, nOo quer dialogo. Isso é falta ate mesmo de respeito. Al deste
Pals, se nOo tivéssemos Itamar Franca! Al deste Pals corn a auséncia de
Ulysses, corn a ausência de Tancredo e de outros lideres que, quando
falavam, erarn ouvidos por toda a Nação! Hoje, não! Temos urn Presidente
que naa e ouvido. Ternos urn Governador de Minas, e somos ouvidos. lsso é
rnuito importante. Mas, reconheco, ninguérn nunca dO valor 0 prata da casa.
De qualquer forma, haveremos de ver, urn dia, todos esses embates serem
devidarnente reconhecidos por todos.

NOo podernos, de maneira algurna, cometer a irresponsabilidade de dizer
que Itamar Franca estO fazendo campanha para a Presidéncia da Repüblica.
NOo devernos cometer a irresponsabilidade de dizer isso neste PlenOrio. Ele
vai continuar a mostrar as problernas do Pals e do Estado, para que
possamos, cam urn amadurecimefltO major, alcançar a que a Pals espera da
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0 Deputado Albe rto Bejani (em apade) - Obrigado, Deputado Repito quesou urn admirador de seu discurso . Acho que V. Exa. se empolga e consegue
transmltjr colsas positivas para as pessoas que nos estão vendo, pela TVAssemblé i

a e para as pessoas que nos honram corn sua presenca nestePlenãrio 
Mas gostaria de deixar bern claro que em momento algum defendi 

0Presidente da RepCjbjjca
Fernando Henrique Cardoso no é do meu Pado 0 meu padido 

é a PFL,
ace tenho a honra de dizer que trabaiho no PFL corn a liberdade das minhas

öes. Defendo e voto a favor daquilo que acredjto que é cedo, através da
minha ouvidoria Não dependo de orientaco paidárja Devo obrigacao ao
meu padido sim, por estar filiado a ele, mas não sou cabresto de ninguém:
nern de partido, nem de Governador, nem de Presidente da Repüb!jcaGostaria de dizer a V. Exa. que continuo afirmando que não concordo corn a
divrsão do salário de ni nguern. E tenho moral para falar, porque, quando fui
Preferto de Juiz de Fora - a mesma cidade da qual ele tambérn o foi -,administrer durante quatro anos dando aumento todo més, 

acompanhando arnflação de ate 86% do Sr. Sarney. Não atrasel urn dia sequer. Muito pelo
contrárro paguer adrantado ac, funcionário péblico municipal e tenho moralpara cobrar dele, corno Governador, a decéncia de respeitar o bolso docidado que trabaiha e tern, no mInimo o direito de receber o salárjo no 5

1 diaütil, como diz a lei. A nâo ser que o Sr. Governador tambérn queira mudar a
l ei e passar para a 200 dia do més o pagamento da foiha

Gostaria de dizer ao nobre Deputado que fico honrado em ouvi-Jo, que
aprendo murto corn ele, mas you conUnuar corn a minha posicão deindependéncia e you cobrar do Sr. Governador do Estado de Minas Gerais
que cumpra a lei, porque isso não é favor nenhum. E dever de qualquer
cidadão ainda mars de uma autoridade Muito obrigado,

0 Deputado Paulo Pettersen* - Deputado Alberto Bejani, tenho a cedeza de
que V. Exa. deparou corn situação de dirnensão inferior a da situaçao que
Itarnar encontrou em Minas Gerais Era, corn cedeza inferior. E 16, muitas
vezes V. Exa assentouse a mesa corn Os credores da Prefeitura e fez urnadrvisäo dos seus Pagame ntos, de modo que pudesse cumprir corn as suasobrrgacoes isso é corn urn nas prefeituras

Nobre Deputado, quando o Governador itamar Franco dividju em 24 meses,
nao for bern entendido Ele assirn o fez para quo tivesse o prazo 

necessáriopara, o mais rápido possivel, resgatar o 13 11 salário do funcionajismo Haja
vista que V. Exa. padrcipou neste Plenário, da votacâo quando aprovarnos a
anistia fiscal. E tenho a cedeza de que, daqul a urn més ou dois, no mais
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tardar trés meses, esse problema sera sepultado de vez - corn o aval de V.
Exa. -, e esse é urn gesto de grandeza: coloca o Estado acrrna do interesse
pessoal e ate mesrno partidário. Mostra a seu born desempenho e a
admiracão que temos por V. Exa. nesta Casa.

Tenho a certeza de que quem aprenderá muito mais corn esse gesto
seremoS nOs, porque V. Exa. tern a positividade, o arnadurecirnento e a
sensatez de que, quando fala, fala corn a coração. Pode ter a certeza de que
aprenderemos juntos, porque a Onica escola, a anica facuidade em que não
nos forrnarnos é nessa na qual prestamos vestibular de quatro em quatro
anos. E a trnica que não conhecernoS, que estamos sernpre conhecendo, urn
dia após a outro. E gracas a este Pienário, a esta Casa, recebernoS V. Exa.
aqui para representar Juiz de Fora e outras partes de Minas Gerais.

V. Exa. vem, corn dignidade, desernpenhafldO seu papel de parlarnentar.
Pode ter certeza de que a instituicão tern por V. Exa. urn grande apreço, e
todos nos continuarnoS adrnirando sua iniciativa, que é das mars corretaS e
coerentes corn a sociedade mineira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sern revisão do orador.
2' Ease

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a 
1a Fase, a Presidéncia

passa a 2a Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votacão da matéria
constante na pauta.

Decisão da Presidéncia
A Presidéncia, considerando o disposto no paragrafo anico do art. 46 do

Regimento Interno, que veda a atribuição de relatoria ao autor da proposicão
apreciada, torna sern efeito o parecer da Comissão de Adrninistracão POblica
sobre o substitutivo e a ernenda apresentados em Plenérro ao Projeto de Lei
n° 154/99, retira o projeto da pauta e, nos termos do § 2 1 do art. 188 do
Regirnento tnterno, novamente encaminha o substitutivo e a ernenda corn C

projeto a referida Corn issão. para parecer.
Mesa da Assembléla. 10 de agosto de 1999.
José Braga, 1 1-Vice-Fresidente, no exercicro da Presidéncra.

EncerrarnentO
O Sr. Presidente - A Presidéncia yerifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para continuacão dos trabaihos e encerra a reunião, convocando Os
Deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 11, as 14 horas, corn a
seguinte ordern do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.
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de mil novecentos e noventa e nove. comparecem na Safe des Comissöes as
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Antonio Andrade Amilcar Martins, Chico
Rafael e Eduardo Daladier, membros da supracitada Comissäo Havendo
nOmero regimental, o Presidente Deputado Adelmo Carneiro Leão, declara
abea a reunio e, em viude da aprovaçao de requerimeno do Deputado
Amilcar Mains dispensa a leiture da eta da reunjão anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pef as membros presentes. A Presidèncie esciarece
que a finalidade da reunlão é ouvir a Sr. Sérgio Luis Molinari, representante
da Campenhia Paraneense de Eletrificacao -COPEL- a quem convida a
tomar assento a mesa dos trabelhas 0 convidado, com a palevra, faz sue
expasicao e, em seguida, é questionado pelos Deputados AntOnio Andrade.
Adelmo Carneiro LeOo e Amilcar Mains. 0 Presidente informa que a teor da
reuniOo consta nas notas taquigrafices Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a participacao e a cofeboraçao do Sr.Sérgio Luis
Molinari, pelos subsIdios prestados a Comissâo agradece a presença dos
parfamentares convoca as membros da Comissão para a próxima reunião
ardinárie, determine a favrature da eta e encerra as trabafhas

Sale des Cam issOes, 11 de agosto de 1999.
Adelmo Carneiro Leao, Presidente - Bilac Pinto - Eduardo Daladier - Chico

Rafael - AntOnio Andrade.
ATA DA la REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTJTUIcAO

N o 19/99As quatorze horas e trinta minutos do die trinta de junho de mil novecentos
e novente e nave, camperecem na Sala das ComissOes as Deputados Dalmo
Ribeiro Silva, Bifac Pinto. Pastor George e Wanderley Avila, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declare aberte a reunião e, em virtude da aoravacao dere

querimento do Deputado Bifac Pinto, dispense a leitura da eta da reuniOo
anterior, a qual é dada por eprovada e subscrite pelos membros presentes 0
Presidente informe que a reunião se destine a apreciar a parecer em 10 turno.o Deputado Wanderley Avila, relator de propasicao, emite parecer pela
eprovaçao da matéria. Em seguida, a Deputado Bilac Pinto pede vista do
parecer, que Ihe e deferida pelo Presidente Cumprida a finalidade da reunião,a P residéncie agradece a presence dos parlamentares , convoca as membrosda Comissao pare a próxrma reuniOo extraardinãria, a ser definjda em edital,
determina a lavratura da eta e encerra as trabeihos
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Safe das ComissOes, 11 de agasto de 1999.
SebestiOo Costa , Presidente - Wanderfey Avila - 0mhz Pinheiro.

ATA DA 18 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze hares e quinze minutas do dia trOs de agosta de mil novecentos
e noventa e nave, comparecem na Safe das ComissOes as Deputados João
Paulo, Bené Guedes e Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado
AntOnio Andrade, par indicaçOa da Lideranca do PMDB), membras da
supracitade Comissãa. Havendo nCimero regimental, a Presidente, Deputado
Jaãa Paula, declare aberta a reunião e, em virtude de aprovecOa de
requerimento do Deputado Dimes Rodrigues, dispense a feiture de eta da
reunião anterior, a qual é dada par eprovada e subscrite pefos membros de
Camissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destine a discutir
e vatar prapasicOes de Comissão e, em seguide, passe a Presidéncia ea
Deputado Bené Guedes. Cam a palavre, a Deputado João Paula pracede a
feitura de seu requerimento, em que soficite sejem canvidados as
represententes des entidedes que menciana, pare discutirem, em audiOncia
pObf ice, a risco de cartel izeçOo do setar de supermercadas em Mines Gerais.
Submetido a votaçOo, e a requerimento aprovado. 0 Deputado João Paula
reassume e direção dos trabafhos. Cumprida a finalidade de reuniãa, a
Presidêncie egredece a presence dos parfamenteres, convoca as membros
da ComissOo pare a prOxime reuniOo ardinarie, determine e favreture de eta e
encerre as trebaf has.

Safe des ComissOes, 10 de egosto de 1999.
JoOo Paulo, Fresidente - Elaine Metozinhos - Adelmo Carneuro Leão - João

Leite.
ATA DA 3 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO COLERA

NO JEQUITINHONHA
As nave hares e quarente e cinco minutos do die trOs de agosto de mul

novecentos e novente e nave, comparecem ne Sale des CamissOes as
Deputedos Céser de Mesquite, Doutor Viane e Marcia Kangussu, membros
da suprecitade Oomissão. Havendo nOmero regimental, a Presidente,
Deputado César de Mesquite, declera aberta a reuniOo e, em virtude de
apravacOo de requerimento do Deputedo Doutar Viane. dispense a leiture da
ate da reuniOo anterior, a qual é dada par aprovada e subscrita pefos
membras da ComissOo presentes. A seguir, a Presidente infarme que a
reunião se destina a discutir e voter proposicOes da CamissOo. Após,
comunice que se encontra em pader da Mesa e 0 disposição dos Deputados
a correspondOncie enviada pef a Dra. Olivia Helena Veiga Meirefes, do
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Municipio de Pedra Azul	 204
Municipal 	 , a qual contém cópias dos relatórios da Secretarja de Saüde, do Depaamento Regional de SaUde, da COPASAMG eda Po!icia Militar daquela localidade solicitadas pela Comissão Passa-se a
discusso e votacão de proposicoes da Comjssäo Corn a palavra
Deputado Doutor Viana procede a leitura dos req uer j mefl05 d 	

o
e autoda doDeputado Arlen Santiago, em que solicita sejam Convidados o Pre

FEAM e o DiretorGeral do EF, Para prestarem informacoes sComissidente da
sobre as açöes desses órgãos a respelto da preseaçao do meio ambientenas cidades mineiras onde h 03505 de cOlera solicita ainda, 

sejamconvidados Os Prefeitos e as demais autoridades municipais do Vale doJequ,tjnhon 3  Para debaterem em audiêncja püblica, o tema objeto desta
Comjssão Submetidos a votacão cada urn por sua vez, são osreq

uerjmeno5 aprovados Cumprida a finalidade da reunião. a Presidénciaagradece a presença dos parlamentares convoca os membros da Comissão
Para a prOxjma reunião ordjnária determina a lavratura da ata e encerra ostrabalhos

Sala das Cornissoes 10 de agosto de 1999
Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Márcjo Kangussu

ATA DA 14 a REUNJAO ORDINARIA DA COM!SSAO DE POLfTJCA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIALAs 

dez horas do dia quatro de agosto de mll novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados João Batista de Oliveira
Dimas Rodrigues e Mãrcio Kangussu, membros da Comjssão supracitadaHavendo nümero regimental o Presidente, Deputado João Batista de Oliveira,declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerjmen0 do
Deputado Márcio Kangussu dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrrta pelos membros da Comissão 

presentesA Presidéncia informa que a reuniâo se destina a apreciar proposicoes da
Comissão Passa-se a 3' Fase da Ordem do Dia 0 Deputado 

MárcioKangussu encaminha a Mesa req uer j ment0 em que solicita seja realizada em
2/9/99, reunião especial da Comissão no MunicIpio de Capelinha

, ondeacontecerá o 10 Encontro de Cafeicultores do Nordeste Mineiro. Submetido
votacao e aprovado o requerime0 Cumprida a finalidade da reunião aPresidéncia agradece a Presença dos parlamentares convoca Os membrosda Comissão Para a próx:ma reunjão ordinária, determina a Iavratura da ata eencerra as trabalhos

Sala das Corn issöes, 11 de agosto de 1999,
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu - Paulo Piau -

Dimas Rodrigues - Luiz Fernando Faria.
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ATA DA 6a REUN!AO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,

DA PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL
As nove horas e quinze minutos do dia seis de juiho de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ronaldo
Canabrava, Luiz Menezes e Cristiano Canêdo. Havendo nümero regimental, a
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunuãO e, em
virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Crustiano Canédo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. Após, designa Para as seguintes
matérias as relatores a seguir citados: Projetos de Lei n os, 112/99 - Deputado
vo José; 116, 384 e 392199- Deputado Cristiano Canédo; 377, 386 e 397/99
- Deputado Luiz Menezes; 380/99 - Deputado Amilcar Martins. 0 Presidente
avoca a si a relatoria dos Projetos de Lei n os 378 e 387/99. Passa-se a 21
Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e votacão de proposicôes sujeutas a
deliberação conclusiva da Comissão. A seguir, submetudos a discussão e
votação, em turno ünico, são aprovados os Projetos de Lei n°s 300/99; 153,
291 e 304/99 corn emendas que receberam a no i (relator: Deputado
Cristiano Canédo); 314/99 e 320/99 corn a Emenda n°1 (relator: Deputado
Ronaldo Canabrava); e 336/99 (relator: Deputado Amilcar Martins). Passa-se

3a Ease da Ordem do Dia, corn a discussão e votação de proposicöes da
Comissão. 0 Deputado Luiz Menezes lé requerimentos do Deputado Ivo
José, em que solicita seja realizado debate pübluco sabre a Lei n o 10.419, de
1991, que garante passe livre Para pessoas maiores de 65 anos e portadores
de deficiência: e seja realizado debate pUblico sobre a exploracão do trabalho
infantil e a sentenca da 21 Sessão do Tribunal Internacional Independente
contra a Trabalho Infantil, realizada de 21/5/99 a 23/5/99, em São Paulo.SP.
Colocados em votaçãa, são aprovados Os requerimentos. Em seguida, 0
Presidente submete a discussão e votacão os Pareceres de Redaçãa Final
dos Projetos de Lei n°s 259, 266, 272 e 275/99, que são aprovados. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimeflto dos
parlamentares, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 10 de agosto de 1999.
Ronaldo Canabrava, Presidente - Cristiano Canêdo, Luiz Menezes - va

José.

TRAMITAcAO DE pRoposIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIcAO N o 19/99
Comissão Especial
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De autorra de 1/3 dos membros da Assembléla e tendo corno prirneiro
signatárro o Deputado Edson Rezende. a proposicão em exame objetivaalterar 0 aft 206 da Constrtuicao do Estado dando-Ihe nova redação Esse
aftgo refere-se as competéncias a serern exercidas pelo Conseiho Estadualde Educacao. Pretende, além disso, o projeto dar nova redacao a alinea "b
do incrso XXIII do art. 62 da Constituicao do Estado

Fublicada em 5/6/99, a proposiçao foi encaminhada a esta Comissão
Especial para receber parecer, conforme dispöe o art 111, c/co art 201, do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A nova redacao que a proposrção em análise pretende dar ac, aft 206 daConstiturçâo é su mamente importante para a definicão articulada da estruturao rganizacional do sistema estadual de educaçào
Trés são os poderes constrfutjvos do Estado, no nosso direito: o Poder

Executivo o Poder Legislativo e o Poder Judiciárjo. 0 Poder Executivo é
exercido pelo Governador do Estado, auxiliado pelos Secretärjos de Estado
Clue podem ser por ele norneados ou exonerados conforme prescreve o art
83 e o art. 90, Inciso I, da Constituicao do Estado.

Se, contudo, analisarmos o art. 206 da Constituicao constatarernos que 
0

Conselho Estadual de Educaçao não parece estar ligado ao Poder Executivo.
Parece mars urn órgão autônomo, pois nada explicita no texto, a posiçao que
ocupa entre os órgãos do Estado. De fato. esse Conselho possui
competéncras cujos limrtes näo estão bern definidos Estes abrangern o
âmbito da producao de normas discipljnadoras dos sisternas estadual emunicipal de ensino , da interpretacao da legislacao de ensino, da autorizaçao
e supervisao do funcionamento do ensino particular pretendendo ate
mesmo. estender suas atriburçoes aos municipios medjante a criacão de
comrssôes de âmbito municipal

Ora, o que se percebe pela leitura do texto do artigo citado é que o
Conseiho Estadual de Educacao coma órgão normativo, produz decisöesque. na

 prática, tern força de lei. Como intérprete privilegjado da lei, diz a
socredade o que a lei pretende cornandar, e sua interpretaçao tern o peso de
decrsão formal. publicada em órgão oficial. Supeisionando o ensino
particular mpôe-Ihe sua percepcao de como deve ser seu funcionamento

Ele dá e interpreta normas, fiscaliza o funcionamento, decide a que the
parece mars conveniente e oportuno em termos de operacionalidade do
sistema de ensrno. Em suma, é urn Orgão poderoso e não está vinculado a
nenhuma secretarra de Estado. Coma órgão normativo, além do mais invade
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o campo de atuaçãO do Poder Legrslativo.
Se obserVarmas que a ConstituicãO Federal nao se refere a nenhum

conseihO na area da EducacãO, nern a Lei de Diretrizes e Bases da EducaçãO
Nacioflal - LDB - faz qualquer mencâo a sua existéncia em nosso Estado ele
existe e tern atribuicães que resultarn, em Oitrma instància, apenas do art. 206
de nossa ConstituicãO.

Não h6 como negar a forma pela qual o Conseiho existe em Minas Gerais
reflete, ainda, tempos antigos da educacãO brasilerra que a nova Iegrsiacão.
especialmente a LDB. em seu altima artiga, revaga em detaiheS e corn ceda
veemêflcia. A realidade brasileira atribui a socredade papet muito mars
importante e decisiva no campo da educacão, num cirma de murto major
iberdade e criatividade, do que no passado próxrmo. Os conselhos de
educação, coma haje se entende, tanta no piano federal quanta no piano dos
Estadas federados, tornaram-se orgâas muito mars colabaradoreS e auxiliareS
da administracãa da educacão, competéncla do Poder Executivo, do que
instãncia de poder decisória, normatrva au frscalizador.

Alérn do mais, sua compasicão não suporta mais a auséncla de uma
participacâo mais efetiva da comunidade, que se tarnou parte ativa na
definição da educacão a ser desenvolvida pela escola e pelos sistemas de
ensina.

E exatamente nesse sentido que caminha a praposicãO sob anairse. Eta
quer integrar a Consetho de Educacão no sistema estadual de ensrno como
órgão vincutado a Secretaria da Educacão. instância de
administra a ensino no Estado.

Sua competéncia e atribuicôeS serão definidas em lei,
funçaoauXiIiar que the cabe. junta ao Poder Executivo
eaucaçao.

Pretende a propasiçãa. alérn disso, demacratizar a Conseiho. inserindo nele
participacãa paritaria da sociedade civil diretamente comprometrda corn a
educacão, a Clue fará dele Orgão significativameflte representativo da
comunidade e, por issa, muito mais ligada a seus interesSeS rears.

Estão plenamente justificadoS as abjetivas da propaslçãa passados já, dez
anos da prirneira versãa do texto constituCiOnal, rnteressada que está no
aperfeicoamento da estrutura administrativa do sistema de educacão do

Estado.
Se as tempos são novas, a lei deve se ajustar a eles.

Conclusão
Pela exposto, somos pela aprovacão da Praposta de Emeflda a

Constituicão n° 19/99.

poder enquanto

respeitada essa
no campO da
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Sebastjão Costa, Presidenfe - Wanderley Avila. relator - Dinis PinheiroPARECER PAPA 0 10 TURN0 DO PROJETO DE LE! N O 108/99

Comsso de Direjtos Humanos
Relatorio

A proposiçao em análjse do Deputado Gil Pereira, dispoe sobre aorganizaçao de entidades representativas dos estudantes de 10 e 20 graus.A matérja resulta de desarquiva0 do Projeto de Lei no 1.772/98,arqulvado no final da legislatura anterior Publicado no "Diário do Legislativo"de 11/3/99 foi a projeto encarninhado Para exame 
preliminar, a Comjss deConstltuicão e Justiça, que concluju pela sua 

a ntijuridicidadeflCOflStItuconalidade e il egalidade Votado em Plenário
rejeitado mantendose a propos:cao na sua redacao original Posteriormentea parecer foi
foi ela encarninhada Para exame de seu mérito a Com!ssäo de EducaçãoCultura, Ciéncia e Tecnologja que opinou pela sua rejeicao

Por sollcltacao da Deputada Maria Tereza Lara, a matérja veio a esta
ComIssão de Direitos Humanos Para receber parecer, nos termos do art . 188do Regimento lnterno,

Fundamentacao
0 projeto em análise busca Contrjbuir Para a dem ocratjzacao das entidadesrepresentativas dos estudantes de ensino fundamental e médjo, g arantindo aorganizaçao dos grêm,os estudant is coma entes autônornos iivremente eleitospela COmunidade discente. Insere-se no principlo democratic0 e Coflstitucionaida livre assoc!açao e da representacao de grupos e setores soentidades legitimarnente elejtas 	 ciais por

Ao contrário do autor do parecer da Comissao de Constituiçao e Justiça,
consideramos que a iniciativa da proposicao vem estabelecer mecanismos
democréticos Para que se efetive a principlo constitucional 

daassociaço Desce a proposiç 	 livre
o do campo generico da norma constitucionalPara rncidjr exatamente sobre a especjficjdade das assocjacaes estudantis,criando drsposicoes legais Para a sua atuacão

En
tendemos arnda que a Le! no 12.084 de 1996, que assegura a livreorganlzaçao estudantj g e dá outras p rovjdências pade, na opodunidade criadapela proposiçao em análrse, ser ampliada Corn efeito, o 

esta be!ecimento doprrncipro da livre associaçao estudantil pode ser aprimorado disciplinandosesua organrzaçao e funcionamento o que é justamente a abjetivo do projetoem exame. Longe de constituir "repeticao desnecessärja" coma aventado no
parecer da Com:ssâo de Constitujcao e Justiça, a lei ora proposta viriaconsalidar a caráter democr6tic0 dos grémios estudantis ao estabelecer
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medidas que reforcam sua representativrdade e legimitidade.
Par essas razOes, entendemos apartuno propor substitutivO ao projeto em

análise, a qual não modifica suas disposicOes fundamentals, mas incorpora-
as a Lei n o 12.084 Se aprovada a proposicãa, a lei citada passana a
cantemplar elementos fundamentaiS ao exercjcio demacrátiCa da
representacão pelos grémios estudantis - a votação direta Para a compaSicão
de sua diretoria e a exigenCia de aprovacâo dos seus estatutos em
assembléia geral do corpo discente representadO.

Conclusão
Pelo exposto, somas pela apravação do Projeta de Lei n o 108/99 na forma

do Substitutivo n o 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO No 1

Altera dispositivos da Lei no 12.084, de 12 de janerro de 1996.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta.
Ad. 1 1 - Os ads. 1 0 , 211 e 30 da Lei no 12.084, de 12 de janeiro de 1996.

passam a vigorar corn a seguinte redacão:
'Ad. 1 0 - E Iivre a organizacãa e a funcionamento de grëmios estudantis ou

entidades similares nos estabelecimentOs de ensino fundamental e medic,
püblicos e privados.

§ 1 1 - As entidades de que trata este artigo visam a representacão do corpo
discente dos estabelecimentos de ensino.

§ 2° - As entidades de que trata este adigo são autônomas. ficando vedada
a interferéncia externa nas atividades que Ihes são própriaS.

Ad 21 - A organizacão, a funcionamento e as atrvidades dos grémloS serão
estabelecidoS nos seus estatutos. aprovadas em assembléla geral do corpO
discente de cada estabeleclmeflto de ensino.

Paragrafo ünico - A assembléia geral a que se refere este artigo sera
convocada expressamente Para a aprovacão dos estatutos citados, em edrtal
próprio afixado em local p6blico do estabelecimento de ensino.

Ad. 3 0 - A apravacãa dos estatutos e a escoiha dos dirigenteS e dos
representantes do grêmio estudantil serãa realizadas par meio do voto direto
de cada estudante. obseando-5e, no que couber, as normas da legislacão
eleitoral

Sala das Corn issôes. 11 de agosto de 1999.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Marcelo GoncalveS -

Glycon Terra Pinto.
PARECER PAPA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 299/99

CornisSão de Direitas Humaflas
Relatória



2100 Projeto de Let no. 299/99, do Deputado Carlos Pimenta cria comissão
estadual especial que especifica e dá outras providéncias

Publicada no "Diário do Legislativo" em 7/5/99, foi a proposicao disthbuida a
Comissão de Constituicao e Justiça, a qual emitiu parecer par suaJurrdicjdade COflSt! tucjonajldade e legalidade. Vern agora a esta Comissão
para apreciacao do seu mérito,

Fundamentaçao
A proposicao em análrse cria mecanismos para coibir as excessos e atos dearbitrariedade que Sã0 comuns nas desocupacoes policiais de areas

invadidas para fins de assentamento rural ou Urbana. Em tado a Pals, a
policia, quando convocada para desocupar areas invadidas par sem-terras e
sem-casas, tern usado de violéncia descabida e atentatórja contra as direitos
humanos, gerando conflitos muitas vezes letais para as invasores. Foi esse a
caso, tnstemente famoso da tentativa de desocupacao do terreno da
Fazenda Bandeirinhas em Betim, quando duas pessoas foram mortas e
várias ficaram feridas no choque entre a Policia Militar e as sem-casas

Entendemos que as rnvasöes de terra são fenômenos de natureza
nitidamente social e como tal devem ser tratadas pelo Estado. A desocupacao
violenta de terrenos invadjdos mesmo quando escorada em decisão judicial,
agride as valores fundamentais da Saciedade democratica e do respeito aosdirejtas da pessoa humana

Cabe, ainda, acrescentar que a prapasjcaa em exame amplia e enriquece a
tear da Let no. 13.053, de 1998, que obriga a Poder Executivo a camunicar a
diversas autaridades a requisicao de força policial para reintegracao de posse
de area acupada cam a finalidade de moradia au de cultivo da terra Emanado
do mesmo espirito democrátjco e de defesa dos direitos da populacaosacialmente margtnaljzaa do Pals, a projeto de lei que ora analisamos ao
criar comjssão especial incumbida de acompanhar as processos de
desocupacao visa a efetivar mats um mecanismo de cerceamento a violência
e a agressao aos dreltos humanos

Concordamos enfim, corn as ajustes técnicos propostos pela Comissão de
Constiturcáo e Justiça desta Casa, para que se respeite a principia
constjtucional da independéncia dos Poderes

Conclusão
Pelo expasto, somos pela apravacao do Projeto de Lei n o 299/99 corn asEmendas n o

s 1 a 3, da Comlssão de Constituicao e Justiça
Sala das Comlssôes, 11 de agasto de 1999.

João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora Marcelo Goncalves -

Glycon Terra Pinto.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 353/99
CornissãO de EducacãO, Cultura, Ciência e Tecnabogia

Relatório
A proposicão em apreco.do Deputado Ermano Batista, tern par objetivo

isentar das taxas de inscricãa nos processoS seletivas das universidades
estaduais os abunos egressOs da rede péblica.

Publicada, foi a matéria enviada preliminarmente a Cornissão de
Constituicão e Justica, que opinou par sua constitucionalidade, legalidade e
juridicidade na forma do SubstitUtiVO no 1, que apresentaU.

Em atendimento aos preceitoS do art. 188, c/c a art. 102 do Regimento
Interna, cabe-nos emitir parecer quanta ao mérito da proposicãO.

Fundamentacão
Reveste-se, evidentemente, de grandes rnéritos a matéria. No munda

globalizado em que vivemos, os analistas são unãnimes em afirmar que a
trabaiho so vai continuar a existir para aquebes que demaflStrarem
capacitacão e competéncia técnicas. Ora, esses atributos são conseguidas
pebas cidadãoS a rnedida que a ingressa nos cursas superiares Ihes é

facultado.
SabemoS, ainda, que, em virtude da conjuntura econârnlca adversa, boa

pade de nassos jovens sequer tern condicôes de pagar taxas de inscrigão
para ter acesso aos procesSoS seletivoS das entidades de nIvel superior.
Portanto, qualquer rnedida para Ihes tornar possivel a disputa par uma vaga
deve merecer nosso aplauso e apravacão.

0 projeto original apresentava vicias de natureza constitucional, que foram
detectadoS e corrigidos pela ComissãO de Constituicão e Justica, par meio do
substitutiVo apresentado.

AcreditamoS, pois, que, sanados as vicioS apontados, a praposicãa deve
cantinuar sua tramitacão normal; ja que seus méritos são evidenteS.

ConcbuSão
A vista do exposto, opinamos pela aprovacãO do Projeta de Let no 353/99 no

1 1 turno, na forma do SubstitUtiVO n o i, apresentado peba CornISSãO de

o	 ConstitUicaO e Justica.
Sala das Comissöes, 11 de agosto de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada, relator - José Milton

- Dalmo Ribeiro Silva - João Pinto Ribeira.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 256/99

CamissãO de RedacãO
0 Prajeto de Lei no 256/99, do Deputada Alvaro AntOnio, que declara de

utilidade publtca a Grupo da Fraternidade rmao Luizinho - GFIL -, corn sede
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2 no M
unicipia de Belo Horizonte foi aprovado em turno Onico, corn a Emendano 1.

Vern agora a projeto a esta Cornisso a fim de que. Segundo a técnicalegi
slativa, seja dada a rnatérja a forma adequada nos termos do § 10 do art268 do Regimeno Interno.

Assim sendo opinamos por se dar a p roposicao a seguinte redaçao final,que está de acordo corn a aprovado

PROJETO DE LE! No 256/99
Declara de utilidade püblica o Grupo da Fraternidade lrmâo Luizinho - GFIL-, corn sede no Municipio de Belo Horizonte
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Aft 10 - 

Fica declarado de utilidade püblica a Grupo da Fraternidade Irrnão
Lutzinho - GFIL -, corn sede no Municipia de Bela Horizonte .Aft 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacaoAft 30 - Revog am-se as dtsposiçoes em contrdrioSala das Comissöes 8 de juf ho de 1999.

Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.PARECER DE REDAcAO FINAL DO P ROJETO DE LE! N o 261/99Com:ssão de Redacao
o Projeto de Let no 261/99, do Deputado Ermano Batista, que declara de

utilidade pablica a Assoccaçao de Pais e Amigos dos 
Excepcionaj5 - APAE -de Mantena corn sede nesse municiplo foi aprovado em turno ünico, corn aEmenda no 1.

V
ern agora o projeto a esta Comjssão a fim de que, Segundo a técnicalegisl

ativa, seja dada a matéria a forma adequada nos terrnos do § 10 do aft268 do Regimen0 Interno.
Assim sendo, opinarnos par se dar a proposicao a seguinte redacao final,que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LE! N o 261/99
Declara de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos dosExcepcionais - APAE - de Mantena, corn sede nesse rnunicfpjoA Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Art 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pals e Amigosdos Excepcionais - APAE - de Mantena, corn sede nesse municipioAft 21 - Esta let entra em vigor na data de sua Pubficaçao .Aft 30 - Revogam-se as disposjcoes em contrário .Sala das Comfssöes 8 dejulho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalrna 0mhz.PARECER DE REDAcAO FINAL DO P ROJETO DE LEA N o 276/99
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Corn issão de Red ação

O Projeto de Lei no 276/99, do Deputado Djalma 0mhz, que declara de
utilidade püblica a Creche Menino Jesus de Praga, corn sede no Municipto de
Alvarenga, foi aprovado em turno Unico, sem ernenda.

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

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 276/99
Declara de utilidade piblica a Creche Menino Jesus de Praga, corn sede no

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

Praga, corn sede no Municipia de Alvarenga.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de julho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEA N O 280/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei no 280/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
declara de utilidade püblica a entidade Fraternidade Auta de Souza - FAS -,
corn sede no Municipia de Alfenas, foi aprovado em turno ünica, sem
emenda.

Vern agora a projeta a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termas do § 10 do art.
268 do Regimenta Interna.

Assim senda, opinarnos par se dar a proposicão a seguinte redaçãa final,
que está de acordo corn a aprovada.

PROJ ETO DE LEA N O 280/99
Declara de utilidade püblica a entidade Fraternidade Auta de Souza - FAS -,

corn sede no Municipia de Alfenas.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Fraternidade Auta de

Souza - FAS -, corn sede no Municipia de Alfenas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãa.
Art. 3 1 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 8 de julho de 1999.
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AMIR -, corn sede no Municipio de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogarn-Se as disposicôeS em contrário.
Sala das Comissöes, de 8 julho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER CE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 294/99
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n o 294/99, do Ceputado Anderson Adauto, que declara de
utilidade pãblica a Creche Menino Jesus de São Francisco de Sales, corn
sede nesse municipio, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissão, a fErn 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 par se dar a praposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn a aprovado

PROJ ETO CE LEI N O 294/99
Declara de utilidade piiblica a Creche Menino Jesus de São Francisco de

Sales, corn sede nesse municipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade piblica a Creche Merino Jesus de São

Francisco de Sales, corn sede nesse municIpio.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 9 de juiho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Pettersen - Marco

Regis.
PARECER CE REDAcAO FINAL DO PROJETO CE LEI N O 297/99

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 297/99, do Deputado Hely Tarqüinio, que declara de

utilidade püblica a Associação de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Lagoa Grande, corn sede nesse rnuniclpio, foi aprovado em turno ünico,
corn a Emenda no 1.

Vern agora a projeto a esta Cornissão, a fErn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.

268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos par se dar a proposição a seguinte redação final,

que está de acordo corn a aprovado.
PROJ ETO CE LEI N o 297/99

Declara de utilidade piblica a Associacão de Pals e Amigos dos

rAl
Elmo Braz, Presjdente - Maria Olivia relatora - Cjalma Dinjz 	
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PARECER CE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N

o 281/99Comissao de Redaço0 Projeto de Lei n o
 281/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que

declara de ut!Iidade pübIca a Centro Espjrjta Allan Kardec - CEAK -, corn
sede no Municiplo de Alfenas foi aprovado em turno O nico , sem emendaVem agora 0 

projeto a esta Comissão a fErn de que, Segundo a técn!calegistat:va. Seja dada a matéria a forma adequada nos termos do § 10 do a.268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao finalque esté de acordo corn o aprovado,

PROJETO DE LEI N o 281/99Declara de utilrdade püblica 0 Centro Espirita Allan Kardec - CEAK -, cornsede no MunicIpia de Alfenas
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decretaArt. 10 - Fica declarado de utilidade p6blic3 a Centro EspIrita Allan Kardec -CEAK -, corn sede no Municipio de Alfenas
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicaçaoArt. 3° - Revogam-se as d isposjcoes em contrárioSala das Comissoes , 8 dejulho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relafora - Djalma Diniz,

PARECER CE REDAcAO FINAL DO PROJETO CE LEI No 292/99Comissão de Redaçaoo Projeto de Lei n o 292/99,do Deputado Alberto Bejani, que declara deutiiidade püblica a Associaçao dos Militares da Resema 
RemuneradaReformados e Pensjonjstas das Forcas Armadas - AMIR -, corn sede no

Municipio de Juiz de Fora, foi aprovado em turno ünico, sem 
emendaVern agora a projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a técnjcalegslativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do § 10 do art.268 do Regirneno Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a P roposiçao a seguinte redaçao final,que esté de acordo corn a aprovado

PROJETO DE LEI No 292/99
Deciara de utilidade pUblica a Associacao dos Militares da ReservaRemunerada, Reformados e Pensionistas das Forcas Armadas - AMIR -, cornsede no MunicIpio de Juiz de Fora.
A Assembléa Legis!ativa do Estado de Minas Gerais decreta
Ad 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao dos Militares da

Reserva Remunerada Reformados e Pensionjst35 das Forcas Armadas -
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Excepcionais - APAE - de Lagoa Grande, corn sede nesse municiplo 	
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A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Ad. 10 - 

Fica declarada de Utilidade püblica a Associaç de Pais e 
Amigosdos Excepcionajs - APAE - de Lagoa Grande, corn sede nesse municiplo

Ad. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
Ad. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Comissöes 8 de julho de 1999
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz relator - Maria Olivia

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 305/99
Comissão de Redaçao

0 Projeo de Lei no 305/99, do Deputado Joâo Leite, que declara de
utilidade pUblica a entidade Projeto Avançar, corn sede no Municipio de Joo
Pinheiro, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comjssâo a fim de que, segundo a técnical egislativa seja dada a matérja a forma adequada, nos termos do § 10 do ad268 do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redaçao final

que estd de acordo com o aprovado
PROJ ETO DE LEI No 305/99

Declara de utilidade püblica a entidade Projeto Avançar, corn sede no
Municipio de João Pinheiro.

A Assernblé t a Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta-
Ad. 1° - Fica declarada de utilidade péblica a entidade Projeto Avançar, corn

sede no Municipio de Joo Pinheiro.
Ad. 20 - Esta let entra em vigor na data de sua publicaçao.
Ad. 30 - Revogamse as disposicoes em contrário
Sala das ComissOes, 8 de julho de 1999.
Elmo Braz Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 319/99
Corn ssão de Redaçao

0 Projeto de Let no 319/99, do Deputado Ronaldo Canabrava , que declarade Utilidade pablica o Empreendimento Social Cristâo André Luiz - ESCAL -,
corn sede no Municipto de Sete Lagoas, foi aprovado em turno ünico. sememenda

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 ad268 do Regirnento interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que estã de acordo corn o aprovado
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PROJETO DE LEI N o 319/99
Declara de utilidade püblica o Ernpreendimento Social Cristão André Lutz -

ESCAL -, corn sede no MuniciPlo de Sete Lagoas.
A Assembléta Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade piblica o Ernpreefldimeflto Social
CristãO André Luiz - ESCAL -. corn sede no MuniciPlo de Sete Lagoas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam- se as disposicOeS em contràrio.
Sala das CornisSôeS, 8 de juiho de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 325/99

CornIsSão de Redacão
0 Projeto de Lei no 325/99, do Deputado César de Mesquita, que declara de

utilidade pblica a Creche TB - Tia Beraldina -, corn sede no MuniciPiO de
Araxá, foi aprovado em turno anico, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta ComissãO, a firn de que, segundo a técniCa
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1

0 do ad.

268 do Regimento Interno.
Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicãO a seguinte redacãO final,

que esté de acordo corn o aprovado.
PROJ ETO DE LEI N o 325/99

Declara de utilidade püblica a Creche TB - Tia Beraldifla -. corn sede no

Municipio de Araxá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta.

flrr.he TB - Tia Beraldifla -.
Art 1 0 - Fica declarada de uutiuue puu'

corn sede no MunicipiO de Araxa.
Ad 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöeS em contrario.
Sala das ComissOeS, 8 dejulho de 1999.
Elmo Braz Presidente - Djatma Diniz, relator - Maria Olivia.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachOU. em 10/8/99, as seguintes comunicacOes.
Do Deputado Wanderley Avila (2), dando ciéncia a Casa do falecirnento dos

Srs. Adão Ferreira da Silva, ocorrido em 3/8/99, em EáIia, e Herculano José
Machado, ocorrido em 4/8199. em Várzea da Palma. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência a Casa do falecimento da
Sra. Maria das Dares Carneiro, ocorrido em 18/7/99, em ConceicãO do Mato
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Dentro. (- Cient Oficie-se)

DaDeputada Elaine Matozjnh
Sr, Abel ulencia a Casa do fa lecimento doSe.) 	 Lobo Cordeiro Ocorrido em 31/7/99 nesta Capital (- Ciente. Ofjcie

Do Deputao Arnilcar Martins, dando ciéncia a Casa do fal ecimento do Sr.Guy Torres ocorrido em 6/8/99 nesta Capital (- Ciente Oficie-Se)

BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 58 2 REUNIAO ORDINARIA, EM 11/8/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Fade: 1a Fase (Expediente): Ata -
2 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposiçöes: Projetos de Lei
n°s 491 a 496/99 - Requerirnentos n°s 542 e 543/99 - Requerimentos dos
Deputados Doutor Viana e Alberto Bejani - Proposicöes Não Recebidas:
Projeto de lei do Deputado Wanderley Avila - Cornunicacöes: Comunicacoes
das Comissôes de Educacao e do Trabalho e dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva, César de Mesquita e Hely TarquInio - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Mauro Lobo, Doutor Viana, Alberto Bejani, Fábio Avelar e João
Paulo - 2' Fade (Ordem do Dia): 1' Fase: Abertura de lnscnçöes - Questöes
de ordem - Designação de Comissôes: Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicão n° 22/99 - Palavras do
Sr. Presidente - Leitura de ComunicaçOes - Questão de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Corn parecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antonio
Andrade - Antânio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pirnenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano CanOdo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana

Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe BrandOo -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüinio - Irani Barbosa - lvo José - JoOo Batista de Oliveira - JoOo Leite -
JoOo Paulo - JoOo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Tereza Lara - Mauro
Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 14hl5min, a lista de
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220comparecimenfo registra a existéncia de nOmero regimental Declaro aberta a
reunião Sob a protecao de Deus e em nome do povo mineiro inicjamos 

OsflossOs trabaihos Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio , para p roceder a leiturada ata da reunião anterior.

I  Par-te
I  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Carlos Pimenta 2 0- Secretárjo "ad hoc", procede a leitura da

ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restricoes
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposicoes

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Náo havendoCorrespondéncia a ser lida, a Mesa passa a receber proposicoes e a
Conceder a palavra aos oradores inscrjtos para o Grande Expedjente- Nesta Oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicoes'PROJETO DE LEI N'491/99

Declara de utilidade pOblica a Assocjacao de Pals e Amigos dosExcepcionajs - APAE - de Tom bos
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:Aft 10 - 

Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Pals e Amigosdos Excepcconajs - APAE - de Tombos
Aft 2° - Esta let entra em vigor na data de sua publicacao
Aft 30 - Revogamse as disposicoes em contrário.
Sala das Reunjôes de agosto de 1999.
Durval Angelo

Justificacao Fundada em feverejro de 1997, a APAE de Tombos é uma
sociedade civil sem finalidade lucrativa que tem como objetivo maior prestar
servlcos em prol dos excepctonats Os membros de sua diretoria são pessoasidôneas e não recebem nenhuma remuneraçao pelo exerciclo dos cargos que
ocupam Além disso. a entidade apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade pCibljca

For acreditar nos beneficios que a APAE traz ac, Municipio de Tombos,apresentarnos este projeto, soHcitando o apolo de nossos ilustres pares a suaaprovacao
- Publicado, vat o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,

e do Trabalho para deliberacao nos ttermos do aft 188, c/c o aft 103, incisoI, do Regimento Interno,

PROJ ETC DE LEI N'492/99Determina a obrigatorieclade de inclusâo de estudo concernente as normas
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de direito ambiental ea preservacão do meio ambiente.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E obrigatória a inclusão, nos currIculos do ensino fundamental e

médio, de estudo referente as normas de direito ambiental e a preservacão do
meio ambiente.

Art. 2° - Os setores de supervisão e orientação escolar das unidades de
ensino poderão convidar, para ministrar conferéncias, palestras, simpóstos e
outras atividades pedagôgicas, especialistas no assunto e representantes dos
Orgãos especializados da União e do Estado.

Art. 30 - 0 Poder Executivo regulamentará esta let no prazo de noventa dias
contados de sua publicacão.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5° - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 10 de agosto de 1999.
Chico Rafael
Justificacão: Nos dias de hoje, parece ter se consolidado o consenso

segundo o qual a preservacão do melo ambiente é uma das tarefas
fundamentals do Estado contemporaneo. Não se nega mais a importância de
que o desenvolvimento se dé de forma sustentável e corn preocupacöeS
ecolôgicas. Contudo 7 tal empreendimento so se consolidará corn pleno
sucesso quando verificada a conscientizacãO, o apoio e a participacão das
populaçöes que em cada meio arnbiente vivem e que, constantemente, deles
retiram o seu sustento.

A questão se torna mais grave nos casos em que populacOes rurais
dependem, para sua subsistência, da exploracão dos recursos oferecidos
pelo meio ambiente. Nessas situacöes, tal como temos presenciado no
interior deste Estado, o cidadão habitante da zona rural acaba impedido, pela
legislacão e por órgäos próprios da adrninistracão, de prover o seu sustento.
simplesmente por ignorar formas de exploracão conjugadas corn as
exigéncias da legislagão arnbiental vigente. Se queremos exigir dos pequenoS
produtores rurais uma forma de exploracão que esteja dentro dos critérios da
Iegislacão ambiental, é preciso providenciar a educação de nossas crianças e
jovens, para que não sejam surpreendidos pela fiscalizacão da adrninistracãO
e, so assim. tomern ciência de seus deveres par-a corn o meio ambiente.

Dessa forma. a importãncia do estudo que se pretende irnplementar se dá
em dois pontos: de urn lado, conscientizando-Se as jovens que habitam Os

perirnetros urbanos quanta a irnportãncia do meio ambiente, e de outro,
ensinando-se aos jovens habitantes da zona rural as formas de exploracão da
natureza, quando necessária, de forma sustentável e sem prejuIzos para o
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Pelo exposto e corn o objetrvo de munir aque!es que dependern da
exploracao do melo ambrente de conhecimentos que potenciajjzern evrabilrzem sua utrirzacäo dentro dos parâmetros da legislacao ambiental
esperamos poder contar corn o apoio dos Deputados a aprovacao deste
projeto, em benefIcio do povo mineiro

- Pubflcado var o projeto as CornissOes de Justiça , de Educacao e do Meio
Ambjente para parecer, nos termos do aft 188, c/c o aft 102, do Regimentonterno.

PROJ ETO DE LEI N'493/99
Drspöe sobre a colocacao de produtos em sacos plásticos por comerciantesvarejistas e dá outras provjdências
A Assembléra Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Aft 1° - A colocacao de produtos vendidos a COnsumidor final por

comerciantes varejistas estabelecidos no Estado de Minas Gerais em sacos
plésticos que contenham o nome, a marca ou a logomarca do
estabelecimento vendedor e de responsabilidade exciusiva deste Oltimo.

Aft 2° - Obseandose o disposto nos arts. 56. inciso I. e 57, parágrafo
Unrco da Lei Federal n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no aft 29 do
Decreto Federal n° 2.181, de 20 de marco de 1997, a multa aplicével ac ,estabelecimento varejista que infringir o disposto no artigo anterior será de
200 (duzentas) UFJRs por infracao

Art. 3° - 0 Poder Executrvo regu lamentar6 esta lei no prazo de sessentadras contados de sua publicacão
Aft 40 - 

Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão
Aft 5° - Revogamse as disposicoes em contrário
Sala das Reunjöes de 	 de 1999.
Chico Rafael
Justrfrcacao Assirn estabelece o art. 55 da Lei n° 8.078, de 11/9/90 que

dispoe sobre a proteçao do consumidor e dá outras providéncias : 'A Uniao,os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suasrespectrvas areas de atuacao ad ministrativa, baixarão normas relativas aproducao industrraHzaçao, dis tribuigio e consumo de produtos e serviços'(Grifos flOSSOS.)

Por seu turno, o § 1° do Supracitado artigo assim dispöe: "A Uniào, os
tados, o Distrito Federal e Os Municipios fLscalizarao e cOntrojarão aproducao, rndustrialrzaçao, distribui Qjo, a publicidade de produtos e serviços

e o mercado de consumo no interesse da preservacao da vida, da saüde, da
segurança, da Informacao e do bem-estar do consumidor, baixando as
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normas gue se flzerem necessárias". (Grifos nossos.)
Em face da cornpetência acima cometida aos Estados, estarnos

apresentando o presente projeto de lei, dispondo que a colocação de
produtos vendidos a consumidor final por comerciantes varejistas
estabelecidos no Estado de Minas Gerais em sacos plâsticos que contenharn
o nome, a marca ou a logomarca do estabelecimento vendedor é de
responsabilidade exciusiva deste ültimo.

A propósito de nossa proposta, é da maior oportunidade transcrever carta
do consumidor Jallo Lins, residente em Belo Horizonte, ao jornal "Estado de
Minas", publicada na edição de 13/7/99:

"Ha muito tempo que, como consumidor, guardo uma grande revolta pela
maneira ate desdenhosa como a maloria dos super e hipermercados de Belo
Horizonte tratam Os seus clientes. Como born brasileiro, que se conforma corn
tudo que se nos impOe, silenciei. Todavia, diante do aporo que esse
conceituado jornal da aos reclamos da populacão, resolvi dar este grito de
protesto, o qual creio seja o desejo de todas as pessoas que precisam dos
serviços dessas casas de varejo. Ao fazer suas compras nessas casas, Os

consumidores passam a ser empregados delas, uma vez que, ac, levarmos as
mercadorias compradas aos caixas, somos obrigados também a embatà-las e
colocà-las em outro carrinho vazio ou amontoar as compras em pequeno
espaco em frente ao caixa, enquanto desocupamOs o que estamos usando. E
urn corre-corre, urn verdadeiro vexame, urn desconforto, principalmente para
quern faz compras sozinho. Essa pràtica não nos dá chance para prestarmos
atençào ao processo de registro dos preços na màqurna registradora, e em
casa perde-se bastante tempo corn a conferéncia das compras. Gostarra de
registrar que estive em Recife, recentemente, e constater que o atendimento
nas lojas é muito mais eficiente. Là, os próprios caixas fazem a embalagern
nos saquinhos que ficam situados em uma mesa rolante rente a principal, e,
além disso,existe em cada caixa urn funcionáriO para ajudar o cliente,
arrumando as cornpras no carrinho. Essa manipulacào absurda precisa ser
contida. Pois, além de pagar caro, dar lucros extraordinàrios, o cliente é
obrigado a trabaihar sern nada ganhar. Consumidores, aliem-se, mandem
suas cartas, façam protestos, que, além de propiciar emprego para murta
gente, serernos tratados corn a dignidade que rnerecemos".

Para o estabelecimento varejista que infringir o dispositivo regulamentar ora
proposto, estamos propondo a aphcacão da multa de 200 UFIRs por rnfração,
corn base nos arts. 56, inciso I, e 57 e parágrafo ànico da Lei n° 8.078, de
11/9/90, "in verbis":

"Art. 56 - As infraçöes das normas de defesa do consumidor ficarn sujeitas,
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224conforme o caso, as seguintes sancoes administratjvas sem prejuIzo das denatureza civil, penal e das definjdas em normas especificas'- multa;"
'A. 57 - A Pena de multa, graduada de acordo corninfraçao, a vantagem aufenda e a Condicã 	

a gravid 	 dao econômica do fornecedor seráaplicada mediante procedimento administrativo reveendo Para a Fundo deque trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, Os valores cabIveis a Unio
ou Para os Fundos estaduajs ou municipais de proteco ao Consumidor nosdernais casos

P
arágrafo Onico - A multa será em montante não inferior a duzentas e nao

Superior a trés milhöes de vezes a valor da Unidade Fiscal de Referéncia(UFIR) ou Indice equivaIen que venha a S UbstituT g 8"
Por sua vez a art 29 do Decreto Federal n° 2.181, de 20/3/97, assirnprecejtua

"Art. 29 - A multa de que trata a inciso I do art. 56 e a "caput" do art. 57 daLei n° 8.078, de 1990, revortorá Para o fundo pertinente a pessoa juridica de
direlta püblico que impuser a sançaa, gerido pelo 

rospectivo ConsethoGestor"
Corn fundamento nos d isposjt:vos legais acima transcritos e ante as razôespar nos expostas, esperamas contar corn a apoio de flassas nobres paresPara a apravacao deste projeto de lei.
- Publicado, vai a projeto as Comissôes de Justiça. de Turismo e deFiscalizaçaa Financeira Para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art 102,do Regirnento Interno,

PROJ ETO DE LE! N'494/99
Declara de utilidado pUblica o Recanto Santa Luzia, 

corn sede no Municipiode Bueno Brandao
A Assembléja Legislativa do Estado do Minas Gerais decreta'
Aftl° - Fica declarada de utihdade pOblica a entidade Recanto Santa Luzia,c

orn sede na Rua Capitao Eduardo Carneiro n°650 no Municipia de BuenoBrandáo
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub!icacaaArt. 3° - Revogamse as dispasicoes em cantráriaSala das Reuniöes, de 	 de 1999,Chico Rafael

Justificaçao 0 projeto do lei em tela tern a objetivo do declarar de utilidade
püblica a entidade denominada Recanto Santa Luzia, 

corn sede no Municipiode Buena Brandao
A pr

oposta de declaraçao de utilidado püblica justifica-se pelo fato do ser a

entidade urna associacâa civil, filantrópica e sem fins lucrativos. Seus
objetivas são a acalhimenta e a auxilio as pessoas por eta amparadas, bern
como a promocãa humana e a aprirnoramentO das virtudes cristãs, moral,
social e cIvica. Visa, ainda, a protecão da familia, da infiãncia e dos idosos e,
também, ao cornbate a fome e a pobreza. A reabilitacãa das pessoas
portadoras de deficiéncia também so insere entre Os objetivos da instituiçãa.

Por estarern atendidos as requisitaS da Lei n° 12.972, de 27/7/98, e
considerando a relevante alcance assistencial do Recanto Santa Luzia,
esperamas contar corn a apoio do nossos nobres pares a aprovacãa deste
projeta do lei.

- Publicada, vai a projeto as ComissOes de Justica, Para exame preliminar,
e do Trabaiho Para deliboracãO, nos termas do art. 188, c/c o art. 103, incisa I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N'495/99
Declara do utilidado pOblica a Associacão Buena Brandenso de Proteçãa a

Crianca, corn sede no Municlpio de Buena Brandão.
A Assombléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art.1° - Fica declarada de utilidado pOblica a Associaçãa Buena Brandense

do Proteçãa a Crianca, inscrita no CNPJ sob a n° 02.050.556/001-18, corn
sode na Rua Bonjamirn Constant, s/n 0 , no Municipia de Buena Brandão.

Art. 2° - Esta lei ontra em vigor na data do sua publicacão.
Art. 30 - Rovagarn-se as disposicôos em cantrária.
Sala das Reuniöes, do 	 do 1999.
Chico Rafael
Justificacãa: Este prajeta do lei tern a objetivo do de clarar do utilidade

pOblica a Assaciaçãa Buena Brandense do Proteçãa a Crianca, corn sede no
MunicIpia de Buena Brandão.

Esta prapasta do declaracãa de utilidade pablica justifica-se em razão do a
referida Assaciacäa tor coma objotiva a ampara permanento a criança
indigente do Buena Brandão, do forma a assogurar-Ihe a seu plena
desenvalvirnento em tados as aspectas: fIsica, mental, educacianat, moral e
social.

Em razão de a entidade, que e uma assaciacãa civil sern fins lucrativas,
atonder aas requisitas canstantes na Lei n°12.972, do 27/7/98, e
considorando a seu rolevanto alcance assistencial, esperamaS cantar corn a
apaia do nassas nabres pares Para a apravacãa deste prajeta do lei.

- Publicada, vai a projeta as Cornissöes de Justiça, Para exame pretiminar,
e do Trabaiho, Para deliberacãa, nos termas do art. 188, c/c a art. 103, incisa
I, do Regimonta Intorna.
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PROJ ETC DE LEI N'496/99 	
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Altera o aft 10 
da Lei n° 11.867, de 28 de julho de 1995, que resea

percentual de cargos ou empregos püblicos, no âmbito da 
adminjstraç0pOblica do Estado Para pessoas portadoras de deflcjéncja

Aft 10 - 0 aft 10 
da Lei n° 11.867, de 28 de julho de 1995, passa a vigorarcorn a seguinte redaçao-

"Art 10 - Fica a ad ministraçao direta e indireta do Estado obrigada a
resear 15 % (qulnze por cento) dos cargos ou empregos 

p blicos,Os nIveis, Para pessoas portadoras de deficjéncia" 	 em todos
Aft 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaço .Aft 30 - Revogarn 	 as disposjcoes em contrárjoSala das Reuniöes, de agosto de 1999
Maria José Hauejsen
J
ustificaco• A ordem juridica e constituciona; estabelecida a parbr dap romutgacao 

da Constituicao da Repübljca de 1988 e da Constitujcao do
Estado de Minas Gerais de 1989 consagrou a 

prerrogativa da resea de
percentual de cargos e empregos pUblicos Para portadores de deficiêncja For
tratar-se de norma que não é auto-executável foi editada a Lei Estadual n°11.867 de 25/7/95, que fixou em 10% o limite de vagas prOprias Para o
cumprimento dos di5ptjvo5 constitucionais

No entanto, o limite fixado pelo l egislador estadual parece-nos urn tantotIrnido sobretudo se considerarmos que é cada vez menor o nOmero devagas existentes no serviço püblico.

Cabe aqul ressaltar que o legislador federal foi mais ousado ao discipHnar amatéria regulamefl 	 pelo art. 5°:11/12/90 	 § 2°, da Lei Federal n° 8.112 de
, que dispoe sobre o regime juridico dos seidores püblicos civis da

Unrão, das autarqu:as e das fundacoes püblicas federalsAssirn reza areferida lei: As pessoas portadoras de deficjência é assegurado o direito de
se inscrever em concurso püblico para provimento de cargo cujas atribuicoes
sejarn compatjve i s com a deflciência de que so portadoras Para taispessoas serào reseados ate 20% (vinte por cento) das vagas oferecjdas noConcurso'

Sabemos que a lei federal mencionada fala em 'ate 2001,", enquanto a LeiEstadual n° 11.867, de 1995, asse gura que as vagas reseadas Para osPortadores de deficiéncja näo sero inferjores a 10%. Mesmo assirn,
defendemos a alteracao do limite fixado pelo l egislador mineiro por acreditarque tat parcela da Socledade merece tra tamento mais condizente corn arealidade tendo em vista, como já dissemos
pUblico 	 a escassez de vagas no seiço

Nosso projeto não encontra óbice de natureza constitucional, uma vez que
disciplina tema da competência do Estado. Esperamos, portanto, contar corn
O apoio de todos Os Deputados a sua aprovacão.

- Pubticado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Adminstracão
Piblica Para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 542/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando se consigne nos anais da

Casa voto de congratulacöes corn o Sr. Roberto Marinho, Presidente das
Organizacöes Globo, pela escoiha do Municlpio de Santa Rita de Jacutinga
para cenário de novela de sua emissora. (- A Comissão de Educacão.)

N° 543/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulacöes corn o Laboratôrio Hermes Pardini por seus
40 anos de existência. (- A Comissão de Sa6de.)

Do Deputado Doutor Viana, solicitando se promova seminário corn vistas a
discussão da ética em pesquisas envolvendo seres humanos. (- A Mesa da
Assembtéia.)

Do Deputado Alberto Bejani, solicitando sejam tomadas as medidas
cabIveis pelo não-atendimento, no prazo constitucional ao pedido de
informaçâo contido no Oficio n° 1.082/99, do Presidente desta Casa, dirigido
ao Secretário de Estado da Fazenda. (- A Mesa da Assemlbéia.)

Proposiçôes Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso Ill do art. 173 do Regimento Interno, deixa

de receber a seguinte proposiçao:
PROJETO DE LEI N o /99

Cria o Prograrna de Prevencão contra a Violéncia nas Escolas.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art 1 0 - Fica criado o Programa de Prevenção contra a Violéncia nas

Escolas.
Art. 2 0 - 0 Programa de Prevenção contra a Violência nas Escolas tern

como objetivos:
- prornover açöes educativas de valorizacão da vida dirigidas aos

estudantes das escolas pOblicas estaduats;
II - formar grupos de trabaiho, corn a participacão dos colegiados das

escolas, das associaçöes de pals e de representantes de alunos, para
estudarem as causas da violéncia e apontarem as soluçöes preventivas
possiveis;

Ill - desenvolver açöes e projetos que fortaleçam e aprofundem as vinculos
entre a comunidade e a escola;
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dos seus móveis e equipamenos de usos didático, espodivo e de lazer;V - estirnujar COnCUISOS literários, gincanas composicoes musicals
exposicao de quadros e outros eventos que ten ham coma objetivo a busca da
paz entre as pessoas.

Art. 30 - 
0 Programa de Prevencao contra a Violéncia nas Escolas terá

Coordenaco Municipal constituida par representantes indicados pelasd:recoes das escolas, representantes do Consejho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente,
da Prefejfura Municipal e de arganizaçoes no governamen 5 dedicadas aotrabalho corn crianças e adalescentes

Parágrafo ünico - A participaço na 000rdenacao Municipal do Programa
sera Considerada socialmente relevante e não terá remuneraçao.Art. 40 - 

A Secretaria de Estado da Educacao coordenaré, através de gruponomeado pelo Secretéria a imp!ementaçao do Programa nos municipios epromoverá acöes 	 que estimulern a integracao dos professores e dosfuncionárjos das escolas
Art. 50 - 

A 000rdenacao Municipal do Programa poderá, ouvido a
Secretárjo de Estado da Educaço , autorizar a construcao de residêncjas nos
terrenos das escolas, para serem cedidas a policials mi!itares destacados
para serviço no municipio

Parágrafo ünico - A canstruco dessas residéncias ficará a cargo da000rdenac5o Municipal sem gerar despesas para o Estado, e a seu uso serareguIamenta0 pela Secretaria de Estado da Educacao, que estabeleceráprazos, requisitos a serem preenchidos pelo policial militar, entre eles.obrigat
oriamente, o de ser casado e de não ter restricao na foiha de seiças.

Art. 6 - Esta lei será regulamentacla no prazo de noventa dias contadas dadata de sua publicacâo
Art. 70 - 

Revogam-se as disposicOes em contrárjo
Sala das Reunioes de agosto de 1999.
Wanderley Avila
Justificaco• A violéncia nas escolas é assunto que tern ocupado quase

diariamente a imprensa e a prablema começa a surgir ate mesmo emcidades pequenas. Quando passar a onda, que a mIdia amplifica, cumprindo
a sua obrigaçao a situaçao persistirá, embora corn repercussão menar.

E simples transferir a prablema buscar explicacoes teóricas, cu!par a
televisão apelar para a tradrção, exigir repressãoDiflcil é tentar compreender
e aceitar a nova, buscar formas de dar-Ihe orientacao Segundo as padrôes
éticos e canstruir as bases para urna convivéncia fraterna na realidade atual.
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Isso é, ao mesmo tempo, a tarefa e o desafia da educaçãa moderna. 0
modelo repressiva, par si sô, já não se sustenta. Fracassou, no caso
especifico da violência e do vandalismo, e tende a aumentar a problema se
teimosamente se continuar impanda esse proced imento.

E urgentissima buscar junta a comunidade a envolvimento nos problemas
da escola e da educaçãa. E preciso transformar em realidade o
convencimento já consensual de que a escola deve ser democrática e acoiher
a participacãO da comunidade escolar, entendida além dos limites do corpo
discente, para envolver alunos, pals e servidores.

0 presente prajeto de lei quer abrir o debate sabre urn tema do interesse de
todos, partindo de uma situação concreta. A violéncia que agora se manifesta
nas escolas é uma forma de comportamento que pode cantaminar toda a
organizacão social. As soluçöes, se não vierem do senso comum da
sociedade, serão ou imposiçöes do Estado ou elucubracôes que a própria
realidade descartará.

E comum nos municIpios do interior do Estado a cessão, pela Prefeitura ou
pela comunidade, de residéncia para as policiais militares que são
destacados para as servicas de seguranca. A PalIcia Militar de Minas Gerais
ja optau, ha alguns anas, pela via da prioridade a prevencão da violéncia e
dos delitos. Tern sido parceira importante dos Executivas Municipais e das
comunidades do interior no trabalha de prevencão e de combate ao crime e a
violéncia. Oferecer moradia em terrenos de escolas ou nas praximidades é
uma forma de inibir a vandalismo e prevenir a vialéncra. Evidente é que tanto
as Coardenacães Municipais do Programa proposto coma a Secretaria de
Estado da Educaçãa e a Comando da Policia Militar devem avaliar a
irnplantacão caso a caso e acampanhar a sua evolucão, para corrigir
eventuais erros e dar orientação de acorda corn a espIrito de construcão de
uma paz que signifique mais que auséncia de violéncia e contribua para a
exercicio plena da cidadania.

- Semeihante propasicãa foi apresentada anteriormente pelo Deputado
Carlos Pimenta.

Comunicacöes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacöeS das Comissöes de

Educacão e do Trabaiho e dos Deputados Dalmo Ribeira Silva, César de
Mesquita e Hely Tarquinia.

Oradores Inscritas
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Mauro Lobo.
0 Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, imprensa,

presentes nas galerias, hoje a tarde eu gostaria de tecer alguns camentárias
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so re o processo de sucessão no SEBRAE-MG 0 SEBRAE foi redefjnjdo em
1990, sucedendo o Centro Brasileiro de Apoio a Pequena e Micro Empresa -
CEBRAE -, e em Minas tivenios o CEAC. 0 CEAC era urna instituiçaoeminentemente estata!, rnantjda no Estado principalmente pe!o BDMG. Em
1990, corn a reformulacao proposta pelas Confederacoes Nacjonajs da
IndOstria e do Comércio o Governo achou por bern char o Seiço de Apolo a
Micro e Pequena Empresa - SEBRAE. Em Minas Gerais, o primeiro
Presidente do novo SEBRAE a partir de 1991, foi o atual Presidente da
FIEMG Stefan Salej. 0 Stefan conseguiu , corn seu dinarnjsmo definir uma
linha para o SEBRAE urna Irnha de atuacão em defesa da pequena e da
microempresa em Minas Gerais. Houve urn perlodo de reformulacao já que
havia urna sucessão do antigo CEAC. Coube a Stefan Salej desenvolver
ta!vez o projeto rnais Importante do SEBRAE, as escojas de forrnaçao
gerencial que comecararn em Belo Horizonte e hoje estão em todo o Estado.

Para que os senhores tenharn urna idéia, o SEBRAE tern urna estrutura de
quase 300 funcionários 10 coordenadorjas regionais, quase 60 balcôes
espa!hados por diversos rnunicipios do Estado e mais ou menos 35 cargos
cuja remuneracao e maior que a de Secretárjo Adjunto de Estado. Então 0
SEBRAB está realmente presente no Estado.

Como disse, tivemos na prlmeira gestão, o Sr. Stefan Salej, que foE
sucedjdo por Gilma Viana, que, termjnado o seu mandato de dois anos,
pleiteou uma reconducão Nesse processo surgiram atritos na classeempresarial Gilrna, corn o apoio dos votantes, o governo conseguju ser
reconduzido Seu mandato foE sucedjdo pelo de Francisco Arnérico Matos,
que, recentemente corno noticiado pela irnprensa renuncjou

Agora vern a discussão. Ha urna renOncia do Presidente , e haverá aescolha do seu sucessor. Al, sirn, ha uma grande rnudança no critério de
escoiha da diretorja executiva Para os senhores terern urna id6ia, quern
escolhe a próprra diretoria é o Conseiho Deliberatjvo do SEBRAE, que e
cornposto por 13 mernbros. São 7 representantes das i nstituicoesernpresariajs 5 de i nstitu,côes do Governo e urn do SEBRAE nacional, Hoje o
que se discute na irnprensa são as pre-indjcacoes dos 3 Diretores Executivos,
que, de algurna forma, são ligados ao Governo do Estado.

Vemos, na imprensa, comentários sobre a politizacão do SEBRAE que
antes estava vinculado - inclusive na escoiha dos seus dirigentes - ao grupo
empresarial e que agora passa a ser escoihido pelo Governo Citando urn
exernplo desde o primeiro Presidente do SEBRAB Stefan Salej, urn dos
Diretores foi David Travesso que, além da gestão de Stefan, foE ate o Oltirno
ano da gestâo de Gilma Viana. Depois saiu do SEBRAE para assumir urna
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vice-presidéncia da CEMIG. Outro foi Afonso Maria Rocha, que também fez
carreira no SEBRAE. começou como estagiário, chegou a Diretor na gestao
de Stefan, foE ate agora e hoje está na lista de substituicão.

Esse processo nos leva a urna reflexão sobre o que ocorreu corn o
SEBRAE. De repente o Governo se achou no direito de indicar os 3 Diretores
Executivos, mesmo tendo apenas 5 representantes no Conselho, nurna
diretoria de 13 elementos. Diria que faltou habilidade politica a classe
empresarial. For não haver essa união é que foi possIveI o Governo ocupar
esse espaço. Não you criticar porque o Governo fez isso.

Acho que tanto o Governo quanto a classe empresarial, numa ação politica,
devem buscar seu espaco, sim. 0 Governo percebeu urn espaço vazio em
decorréncia do próprio desentendimento entre as Iideranças empresarlais.
Então, hoje, ha a perspectiva de o Presidente do Conselho sair da Cãmara de
Dirigentes Lojistas e de os trés Diretores serem indicados pelo Governo do
Estado.

Não podemos questionar algo que esté sendo aprovado pela maioria dos
ernpresarios. Hoje, 5 das 7 instituiçöes empresariais estão apoiando essa
proposta. Corn mais 5 votos do Governo, ja são 10 em 13. E essa a realidade.

Mas a nossa preocupacão é que a classe ernpresariai se mantenha unida
para continuar a ter o comando do SEBRAE. Vamos lembrar aos senhores
que o SEBRAE não é urna dependéncia do Governo. Ele vive corn recursos
compuisórios, corn urn percentual descontado da foiha de pagamento das
empresas, corno também das instituiçöes chamadas instituiçöes S: SENAI.
SENAC, SENAR, etc., que tern analogia.

Então chamo a atenção, principaimente da classe empresaria!, para o fato
de que o SENAI e seus assemeihados na agricultura, no transporte e no
comércio tern a presenca do Governo em seus conseihos, mas não tern a sua
ingeréncia na escoiha de seus dirigentes. Mas se abre aqui. em Minas Gerais,
urn precedente que ja existe em outros Estados, como na Bahia, em São
Paulo e ate no próprio SEBRAE nacional.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado, primeiramente gostaria de
manifestar meu contentamento pela sua posicão, corn a qual concordo
pienamente, no que diz respeito a essa fragilidade do grupo empresarial, fruto
de urn desentendimento dos lideres classistas, exatamente deixando uma
brecha que o Governo aproveita para ocu par.

Mas gostaria de lembrar que, quando Presidente da RepibIica, 0
Governador itamar Franco deixou, na Presidéncia do SEBRAE nacional, urn
amigo pessoal, o Sr. Mauro Durante. de quem, alias, gosto muito. E uma
pessoa muito competente, mas, evidentemente, não houve essa condicao de
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Estou dizendo isso porque o "Estado de Minas" de hoje pubHcou o seguinte:"Governo assume inger6ncia no S EBRAE" Acho que estO tudo atrapaihadoneste Estado de Minas Gerais porque, como 
V. Exa. bern disse, o SEBRAEnão é urn posto governamenj mas urna casa do 

empresariado mineiro queconta corn o apoio do Governo e que dO apoio, 
especialmente Os pequenas emédias empresas

Poanto fico preocupado, hoje, corn o que pode acontecer corn o SEBEque presta urn trabafho fundamental Para as pequenas e médias empresas doEstado. A pair do momento em que houve i ngerencj politica corn asp
osicoes acirradas entre o Governo do Estado e o Governo Federal - porque

o SEBRAE é nacional e tern seus ramos nos Estados -, acho que a classeempresarial sm, e, sobretudo Os pequenos e médios ernpresOrios que sOoassistidos pelo SEBRAE tern que se preocupar corn o apoio tOo impoanteque poderOo deixar de receber.

Mas tambérn gostaria de fazer urna outra colocacao Tudo indica que esse
Governo estO fazendo a politica da época dos coronéjs daquela pessoa que,
ac, se tornar titular da Prefertura rnandava 

derrubar a construçoo de urnaescola e a fazia em outro local Para dizer que era ele o autor daquela obra. E
o que nos preocupa é exatamente os critérios que serOo usados Para a
ndicaçoo dos cargos do SEBRAE Os diretores que 16 estavam erarn técnicose altamente competentes
Se usarem agora, apenas critérios 

Politicos Para benefjcjar os caboseleitorars de quem estO ndicando, que é a politica que estO sendo feita pelo

/

PMDB no Estado temernos senarnente pelo 
desempenho do SEBE emMinas Gerais Parabéns pela suaO D

eputado Mauro Lobo* - Muito obrigado Deputado Paulo Piau, rnas friseibern que essa in
gerc-ncia politica nOo é de agora Ela existe em nIvelna

cional, o prOpr,o Deputado lembrou o caso do Mauro Durante que foi
elemento de confianca do Governador Itarnar Franco Oquela época. Tambérnno Governo Fernando H enrique, o processo continua Hoje, tanto no SEBRAENacionai corno no SEBRAE de Minas Gerais ha uma 

inteerOncia direta doGoverno . Não estou q uestlona 0 os nomes mas sirn a perda de espaço daclasse empresarial que é a responsOvel pelo born andamento pelaex
ecuçao, da mrssao do SEBRAE E a missOo do SEBRAE é uma sO:v

alorizar e viabijizar a pequena e a microempresa Caso não facam isso, nao
hO o que falar na sua existéncia na sua continuidade 

Esperarnos que aclasse em presarial avalle o andamento desse processo que tire liçoes e que
leve o SEBRAE a curnprir sua mrssOo o que, certamente nos, Deputados
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cobraremos nesta Casa. Façamos uma reflexão, pois, onde se deixa espaco
aberto, o politico hObil ocupa.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos da

galeria, inicialmente, quero registrar rneus cumprirnentos em homenagern aos
advogados pelo seu dia corn uma frase de Rui Barbosa que marca
perfeitamente sua atuacOo: "Onde houver urn grao que seja de verdadeiro
direito, nOo regatear ao atribulado o consolo do amparo judicial." Parabéns
aos advogados de Minas e do Brasil pelo seu dia.

Em segundo lugar, quero apresentar urn projeto de lei que dispOe sobre
normas a serern observadaS na promocão e fiscalizacOo da defesa sanitOria
animal, quando da realizaçOo de rodeios. (- Lé:)

"DispOe sobre normas a serem observadas na promocãO e fiscahizacOo da
defesa sanitOria animal quando da reahização de rodeios.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Aplicam-se aos rodeios, de maneira geral, as disposicOes relativas

a defesa sanitOria animal previstas Para o caso de exposicOes, feiras e leilOes
de animals.

ParOgrafo Onico - Considera-Se rodeio de animals as atividades de montana
ou de cronometragem em que entram em julgamento a habihidade do ser
humano em dominar o animal, corn perIcia e elegOncra, assim como o
desempenho do próprio animal.

Art. 2° - Qualifica-se corno entidade promotora do rodero toda e qualquer
pessoa juridica devidarnente constituida Para tal finalidade que requerra a
prornocão do evento perante o OrgOo competente da prefeitura do municIpiO
onde ele se realize.

Art. 3° - A reahizacOo do rodeio, por envolver concentraçãO de animals,
dependerO de prévia autorizacão do Instituto Mineiro de AgropecuOrla - IMA.

Art. 4 1 - Para o ingresso dos animais nos recintos de concentracão serOo
exigidos, em relaçOo aos bovinos e bubalinos, os competenteS atestados de
vacinação contra a febre aftosa e, no tocante aos equideos, Os certificados de

inspeçOo sanitOria e controle de anemia infecciosa eqUina.
ParOgrafo Onico - Não serão admitidos ao rodero animais que apresentern

qualquer tipo de doenca, deficiência fIsica ou ferimentO que Os impossibilite

de participar das montarias.
Art 5° - Sem prejuizo da fiscalizacOO estadual própria, deverO a entidade

promotora manter, a suas expensaS, durante a realrzacOO do rodero, medico
veterinOrio habilitado, ao qual estarO afeta a responsabihidade do
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os animalsparticipanfes

§ 1° - Caberá ao medico vetennárjo de que trata o "caput' deste aftgoprestar ao órgao estadual competente as i nformacoes técnicas concernentesao rodejo de interesse da defesa sanitária animal
Aft 61 - Na reahzacao dos rodejos devero ser atendidas , ainda asseguintes determjnacoes:
a) o transporte dos animais ate o local do evento será feito em 

caminhOesprOprlos para essa finalidade os quais Ihes oferecam confodo não se
permjtindo superlotaco.

b)
após a chegada os animars deverào ser colocados em areas de

descanso convenlentemente preparadas protegidas do so!, 
dando-selheságua e alirnentaçao apropriada

C) Os embarcadouros de recebimento dos animals deverão ser construidoscorn largura e altura adequadas evitandose co!isöes dos animalsd) o piso da arena deverá conter volume de areia adequado aoamortecimento do impacto da queda, tanto do animal corno dos 
profissionaisque 0 montam;

e)
a cerca da arena deverá ser Coflstruida corn material resjstente próprio

para conter os animals, corn altura minima de 2m (dois metros);f) em todo evento deverá existir infra-estrutura adequada para primeirossocorros. compreendendo ambulãncia de plantäo e equipe especializada deatendimento
Art 70 - 

A protecao e a integridade fisica dos animals com preenderá todasas etapas, desde o transporte dos locals de origem, passando pela 
chegada.recebimento acomodaçao trato, manejo e montana

Aft 8° - Ficam proibidas as seguintes práticas lesivas as condicöes de
sanidade dos animals: pnivacao de alimentos uso, na conducão e no dominjodos animais ou durante as montarias dos seguintes equ iparnentos .I - qualquer tipo de aparelho que provoque choques elétnicos :

II - esporas corn rosetas que Contenham pontas, quinas ou ganchosperfu rantes

III - sedenho fora de especificacoes técnicas que causem lesão fisica aoanimal;

IV - barrigueira que nâo atenda as especificacoes técnicas
Art. 90 - 

Não haverá restricoes a utilizaco de:
I - esporas de modelo nâo agressor
II - sedenho confeccionado em material que nào fira o animal, devendo o

segmento que ficar em contato corn a parte inferior do corpo do animal ser de

material macb (Ia ou algodão);
HI - barrigueira confeccionada em largura minima de 17cm (dezessete

centimetros), que não cause desconforto ao animal, em montanas na
modalidade de sela americana, "bareback' e cutiano.

Aft 10 - A entidade promotora deverá comunicar, corn antecedéncia minima
de trinta dias, ao IMA a realizaçáo do rodeio, para que o medico veterinário
designado possa acompanhar e fiscalizar a instalacao do evento, declarando
atender as condiçöes especificadas nesta lei.

Aft 11 - Sem prejuIzo das penalidades previstas em legislacâo especifica, a
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, corn base na
fiscalizacão efetuada pelo IMA, em face da gravidade da irregularidade
constatada, poderá aplicar a entidade promotora as seguintes sançôes:

- advertência por escrito;
II - suspensão temporária do rodeio;
III - suspensão definitiva do rodeio.
Paragrafo Onico - Verificada a ocorréncia de fatos que possam configurar

infração penal, o IMA dará cléncia destes ao Ministério PUblico.
Art. 12 - Esta lei será regularnentada pelo Poder Executivo no prazo de

trinta dias a contar da data de sua publicacao.
Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 14 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Justificaçao: A rea!izacão de rodeios e, tradicionalmente, uma atividade de

Iazer muito apreciada pelo nosso povo, especialmente nas cidades do interior
mineiro. Em alguns municipios, é o rodeio a atracão principal das feiras e
exposicöes agropecuárias. E do agrado de todos apreciar a destreza e a
elegância dos peôes e a sua habilidade em controlar os animals.

A falta de normatização pertinente Ievou, todavia, a prática de alguns
excessos que resultavarn em sofrimento para os animais e falta de seguranca
para Os peöes.

Tais ocorréncias. Iamentáveis em todos Os sentidos, acabararn por
determinar a proibicão das atividades dos rodeios.

For esse motivo, torna-se urgente a regulamentacão da matéria, para que,
corn as medidas de prevencão e controle enumeradas neste projeto de lei,
voltem Os nodeios a se constituir numa atividade de lazer, para alegnia dos
seus iniimeros aficcionados, em especial do valoroso homem do campo.

o projeto trata ainda da indispensavel fiscalização da atividade, prevendo,
ate mesmo as sançOes cabiveis, confonme a gravidade da irregularidade
coritatada.

Peço, portanto, aos meus nobres panes a aprovacão deste projeto de lei,
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que perrnitirá a realização disciplinada e correta dos rodeios".

Urn outro assunto é a justificação de urn requerirnento feito a Mesa desta
Casa no dia 20 de maio, quando pedimos que fosse marcado por esta Casa
urn forum de debates para discutirmos, efetivamente, a questäo da criança e
do adolescente de rua. E a todo instante, isso volta 0 tona. Quero, então,
agora, dar a justificaçOo desse requerimento, protocolado no dia 20 de maio.
(- Lé:)

"Justificaçao: De tempos em tempos, a situaçOo aflitiva e grave que envolve
o recolhirnento de menores 0 disposiçOo da justiça pela prática de infraçOo
penal volta a ocupar espaço nos noticiOrios e a incomodar a consciência dos
cidadOos.

Os avanços obtidos corn a moderna legislaçao, consubstanciada no
Estatuto da Criança e do Adolescente ainda nOo foram suficientes para dar
uma resposta satisfatôria ao problema, que se repete anos a fio.

As rebeliOes e as fugas de menores dos centros de tratamento em nada
diferem dos lamentOveis episOdios que estigmatizaram Os nUcleos da antiga
FEB EM

Ao que tudo indica, continua faltando uma diretriz para a orientaçOo e
fiscalizaçao do tratamento que a lei preconiza. 0 recolhimento do menor, so
determinado pela justiça em casos extremos, nOo é uma simples segregaçao
do meio social. E, antes de tudo, uma terapia social e comportamental voltada
para a formaçao de novos valores e autêntica reed ucaçao do menor.

NOo sera jogando esses menores em cOrceres sem condiçoes de higiene.
sem agasalho, sem dignidade, que acrescentaremos 0 sua formaçao os
valores que permitirOo a mudança de sua conduta. Ao contrOrio. 0 que se
obtém e revolta, atitudes agressivas, desrespeito, fugas.

Assim, o foragido volta as ruas, reassumindo sua rotina de assaltos, drogas
e tudo mais que permeia a vida do menor desassistido.

Tome-se, pois, imperativo o debate, ao quel se deve convocar a sociedade,
e a procura de caminhos, comecando pela proposta da elaboraçOo de regras
bOsicas pare o tratamento do menor enquento recolhido aos Centros de
lnterneçOo ProvisOrie e aos Centros de lntegraçao do Adolescente.

Tais normas, a serem rigorosemente cumpridas pelas autoridades
responsáveis pelos centros, sob ecompanhamento direto da Secretaria da
Justiça e de Direitos Humanos e da sociedade em gerel, estabeleceriam urn
procedirnento padronizado. mais humano e mais justo, a exemplo das regras
minimas para o tratamento do recluso, editadas pele ONU.

Peco, assim, a aprovaçOo dos meus nobres pares a este requerimento,
objetivendo a realizaçOo de urn amplo debate envolvendo autoridades e a

sociedede, abrindo-se as portas desta Casa a esse problema que vem
inquietando a todos nos".

Os convites para esse fOrum ou seminário seriern bern ebrangenteS,
dirigidos ao SecretOrio de Justica e de Direitos Humanos, aos Diretores dos
Centros de ReeducacãO, a autoridades judiciOrias ligadas Os Veras de
lnfOncia e de Juventude, ac, Conselho Estaduel de Direitos Humanos, a
entidades e a órgãos nOo governemefltaiS de defesa de direitos humanoS, a
Pastoral da Criança, a outras autoridedes e 0 sociedade em geral."

Esse requerimento se fez necessário exatamente pare que haja tratamento
desses menores, permitindo-Ihes uma tranquila reinsercOo social, e a
comunidade, segurance e a certeza de urn futuro meis promissor para esses
jovens. Era o que tinha a requerer, pois, a todo instante, vem 0 tona esse
probleme grave do menor ebandonado, do menor de rue. Não queremoS mais
apenas outre reuniOo, mas uma solução para esses problernas. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavre, o Deputado Alberto Bejani.
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. Deputedas e Srs.

Deputados, mais do que urn principio constitucional, 'todos são iguais perante
a eL é ume base fundamental pare a vida harmoniose na sociedede
igualitOria, sob o primado do direito.

Gosteria. Sr. Presidente e Srs. membros da Mesa, que prestassern atenção
a esse pronunciamento pois treta-se de uma lei que não estO sendo
respeitada For outro lado, fez uma forte referenda ao autoritarismo, 0
violéncia institucional e ao desmando daqueles que pretendem exercer sue
autoridade sob determinado grupo, menifesteda pele sentenca "eos amigos,
tudo; aos inimigos, a lei".

Agir, governar e mender usendo e aplicendo a lei somente pare Os

adversOrios e uma discriminacOo que chega a ser odiosa. Ora, a lei é
fundamental a democracie. Não hO que se falar em regime dernocrOticO sern
a correta aplicacOo da lei.

Pois bern. A ninguém é dado o direito de violer a lei. Ao homem pUblico, a
exigéncia é maior. Ele deve sempre agir de acomdo corn a lei. 0 cidadOo
comum nOo pode contreriar a lei, nOo pode fezer aquilo que a lei pmolbe,
enquento o homem p/iblico so pode fazer equilo e da forma que a lei mande.

Assirn, ao homem de bern cabe cumprir a lei, e ao homem pOblico de bern
cabe curnprim e fazer cumprim a lei. Caso contrOrio, a lei serO letme morte, sem
sentido, sem aplicecão.

Em 16/3/99, epresentei o RequerimentO n° 76/99, em que solicita ao
Secretário da Fezenda infommacOes sobre cotas-pertes de IPI-ExportacOes e
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Em 28/5/99, o Pres p dente Deputado Anderson Adauto por quem tenho
respeito e admiracao pela maneira corn que vem exercendo a 

Presidénciadesta Casa, enderecou o Oficjo n o 1 .082/99, COntendo urn pedido de
nformacao ao Sr. José Augusto Trópia Reis, Secretãrio da Fazenda

Está expresso na Constltuicão do Estado, no § 2° do a. 54. que a recusaou o não-atend p
mento de pedido de informaçao formulado pela Assembléia a

Secretáno de Estado, no prazo de 30 dias, importa em crime de
responsabilidade Já o § 2° do art. 93 preceitua que o Secretário de Estado.
nos crimes cornuns e nos de responsabilidade sera processado e julgadopelo Tribunal de Justiça.

Falta apenas Sr. Presidente a denUncia Vivemos em urn regimede
mocratic0 sob a égide da lei. Haveremos todos de cumpri-la e não apenasnossos inimigos.

Solicito que a Mesa Diretora desta Casa defina quais os 
procedimentos queserão adotados, tendo em vista que o prazo para atendimento ao pedido de

informação se esgotou em 28/6/99 e, ate agora, não se tern noticia de
resposta e, pior, os municipios contjnuam sern receber suas parcelasE de conhecimento desta Mesa, do Sr. Presjdente de todos nós.Deputados e, por que não, de todos nos. mineiros que os municiplos deMinas Gerais estão atravessando urn momento terrivel em relacao aarrecadaçao Aproximadamente R$50.00000000 estão nos cofres do
Estado se e que querern entender como cofre o dinheiro que pertence avár p

os municipios Juiz de Fora tern para receber do Estadoaproxi madamente R$1.000.000,00.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente Espero providêncjas que, não tenhodOvidas serão tomadas
o Deputado Amjjcar Martins (em aparte)* - Gostaria de cumprirnentar V.

Exa. por duas razöes fundamenta p s Em primeiro lugar, gostaria de concordarco
rn V. Exa., corn relacão a essa questão do descaso e do desprezo porparte da adm

inistração pUblica estadual no que diz respeito as solicitacoes de
informacoes feitas por esta Assembléja ou seja. pelos 

Deputados EstaduajsTarnbém tenho apresentado diversos requerjme05 solicitando informacoesque são parte fundamental de nOSS0 trabalho. Faz parte de nossa tarefa
fiscalizar o Poder Execut,vo Para isso, e fu ndamental que tenhamos acesso
a informacoes básicas sobre o que ocorre no âmbito do Governo Estadual
No entanto, ha a atitude peculiar desta administracao que despreza e que
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ignora a Assembléia Legislativa. Esse é o mesmo tratamento que temos
recebido. Não somos merecedores nern de uma mera resposta formal, muito
menos de uma resposta efetiva, que nos transmita informaçöes fundamentals
para o exercicio de nosso trabalho como Deputados Estaduais.

Em segundo lugar, gostaria de dizer a V. Exa. que, corn relação a questão
que levanta, ou seja, o repasse de recursos para os municipios, é preciso que
se comece a cobrar deste Governo, imediatamente, o repasse dos recursos
da Lei Robin Hood, que foi o resultado do major esforço de distribuicão de
renda feito no Estado, para a quebra do desequilIbrio regional do Estado, que
é rico em algumas regiöes e miserável em outras. A Lei Robin Hood velo para
corrigir essas distorgöes, mas tenho informaçöes de que o repasse dos 25%
de ICMS pelo Governo do Estado não estã sendo feito de acordo corn os
critérios estabelecidos, e isso precisa ser fiscalizado por todos nós,
Deputados. Conhecemos a situacão real dos 853 municipios de Minas Gerais
e sabemos due nao é possivel conviver corn esse grau de desorganizacão e
desprezo por seus Prefeitos e sua populacão, por parte do atual Governo.
Portanto, quero me solidarizar corn V. Exa. tanto corn relação a questão
formal, quanto corn relação a questão substantiva de seu pronunciamento.
Obrigado.

0 Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Amilcar Martins. Gostaria
de aproveitar a oportunidade e os 6 minutos que me restarn, para lemOrar não
so a falta de informação corn relação aos pedidos que estão chegando aos
Secretários, mas também os privilégios de Juiz de Fora. Não é o fato de eu
ser dessa cidade que me faz aceitá-los. 0 Estado de Minas Gerais tern urn
Governador eleito para todo 0 Estado, e não apenas para a cidade de Juiz de
Fora, que estO recebendo uma quantidade muito grande de concreto
beturninoso usinado a quente - CBUQ -, ou seja, de asfalto, para asfaltar as
vias de acesso a cidade. Isso está servindo de propaganda nos meios de
comunicacão da região. Por outro lado, lamento dizer que estou sendo
procurado por Prefeitos de outras cidades que não tern recebido nern
paralelepIpedos para colocar em suas ruas. Srs. Deputados, não é porque
sou de Juiz de Fora que aplaudirei essa atitude. 0 Prefeito de 1a, Dr.
Rairnundo Tarcisio Delgado, e amigo intimo do Sr. Governador e o apoiou na
campanha. Seu filho, o sexto suplente da area federal, vai tomar posse, fato
que poderia ir ate para o "Guinness". Então, Deputados, está na hora de V.
Exas. cobrarern do Governador urn pouquinho de CBUQ, para asfaltar suas
cidades, pois Juiz de Fora não pode ter privilégios do Governo Estadual. 0
Sr. Itamar Franco foi eleito Governador de Minas Gerais, e não de Juiz de
Fora. Se assirn quiser, ele poderá ser o Prefeito da cidade daqul a urn ano.



2400 Deputado Carlos Prmenta (em apae) - Quero cumprjmentar V. Exa porseu pro nunciamento que, na verdade foi desmembrado em duas partes. A
pnmejra se refere as cobrancas feitas par V. Exa. a Presidéncia da Casa, e
tenho a certeza de que a Deputado Anderson Adauto, uma pessoa atenta as
reivindicacoes da Casa vai se interessar por cobrar as providéncias a serem
tomadas pelos órgaos do Governo do Estado.

Temos, na Casa, uma Comjssão de Fiscalizaçao Financeira eOrcamentarja e fiz questao de participar de sua primeira reuniãa, ocasião em
que falei, alto e born som, a respeito da necessjdade de ela passar a se
preocupar corn a que ocorre fora das paredes do Poder Legislativo. Nunca
vimos em nenhum momenta essa Corn issão fiscalizar, na verdade, alguns
atos do Poder Executiva e é essa a nossa funçao. 0 Poder Legislativo nunca
esteve presente a abertura de uma carta-canvite ou de qua!quer processa de
Jicitacão As coisas ocorrem sem a participacao nem ao menos a presença,
de urn membro da Comissãa de Frscazaçao Financeira e Orcamentarja E já
cha mamas a atencao para esse fato.

Nao estamos querendo fazer uma ingeréncia no Fader Executivo, porque
essa é a nossa funcao. Temos de estar presentes a todos os atos que
requerem uma fiscaHzaçao mais apurada sabre o Fader Executivo.

Corn relacao a segunda par-fe do seu pronunciamento ate sinto inveja,
porque, corn pouco mais de sete meses de Governo, Segundo urn
levantamento feito, e a décirna oltava vez que a Dr. Itamar Franca vai a Juiz
de Fora. No entanto, nunca se dignou visitar outras regioes de nosso Estado.
0 Norte de Minas clama e espera pela visita do Sr. Governador, que nao
vrsita a regiào. For isso, algumas regioes de nosso Estado estão sendoabsolutamente privilegradas , e outras estào sendo esquecidas. Sinto inveja,
porque gastarra de falar que Montes Claros esté recebendo alguma ajuda do
Governo do Estada, pals a nossa cidade e a Norte de Minas estão precisando
da presenca do Governadar au da presença do Ga yer-no Fartanto além da
inveja, fica esse alerta, a fm de que haja uma distribuicao rnais justa. mais
igualitaria dos poucs recursos nas diversas areas, promovenda , acima detudo, a eqUidade. 0 que é a eqUidade? E dar desigualmente aos desiguais
Precisamos da presenca do Governo e não teremos nenhum constrangimento
em usar este micrafone para elogiar as seus atos na minha cidade e no Norte
de Minas. Parabéns a V. Exa. e parabéns a Juiz de Fora

0 Deputado Alberta Bejani - Muito obrigado. Deputado Carlos Pimenta.
Gostarja de informar a V. Exa. que a Governador esteve durante 19 vezes em
Juiz de For-a. Ate admiro e quero dizer-Ihe corn todas as letras: sorte a sua,
Deputado que ele não tenha ida nenhuma vez a sua regiao, porque em Juiz
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de Fora, a Governador val para sua residência e se tranca em seu
apartamento, nao tenda acessa aos acontecimentaS, a nao ser par meio de
uma auvidoria que faz corn a Prefeito dessa cidade, Dr. Raimundo Delgado,
ou, para que se entenda meihor, Dr. Rairnunda Tarcisia Delgada.

Sr. Presidente, gostaria de agradecer a V. Exa., dizendo que naa tenho
dividas de que providéncias serão tomadas por V. Exa., par entender que a
seu cargo coma Presidente desta Casa tern sido exercido cam honra,
dignidade e maturidade. Muito obngado.

0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia, antes de
passar a palavra ao próximo arador, comunica ao Plenario deste parlarnenta
que, par causa do requerimenta do Deputada Alberta Bejani, acabou de
recomendar a assessor-ia técnica da Casa rigor absoluta no que diz respeita a
resposta de requerimentos dos Deputados. A Presidéncia nãa aceitaré
atrasas nas respostas de requerimentas dos Deputadas por parte dos
Secretários de Estado.

* - Sem revisão do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Fábio Avelar.
0 Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, senhores corn ponentes da Mesa,

Srs. Deputadas, senhoras e senhores da irnprensa, servidores desta Casa,
senharas e senhores presentes, em solenidade realizada no dia 2 deste més,
corn a presenca do ex-Ministro Ciro Gomes, de lideranças e de centenas de
amigos que partici par-am de uma festa alegre e otirnista, filiel-me aa PIPS. Usa
esta tribuna para comunicar a Mesa da Assembléia e aos meus
companheiras de Plenario essa minha decisão.

Quero deixar clara, mnicialmente, que não me moveu nenhum interesse
subalterna. Nem seria razoavel pensar assim quanda deixa urn partido
grande, pela qual disputei a minha prirneira eleiçãa, no qual tenha grandes
amigos, a qual venceu as eleiçôes presidenciais, para transformar-me em
militante de uma proposta nova: a dialogo nacional.

Ha urn movimento da sociedade brasileira que precisa ser compreendido
pelos politicos. Ninguém aceita que a desemprega seja uma fatalidade; a
primeiro lugar na ma distribuicão de renda nãa honra nenhum brasileiro. A
"quebradeira" do setor püblico nao tern explicaçöes razoáveis. A insatisfagao,
que as pesquisas de opinião pUblica registrarn, espera urn canal de
expressao através da palItica.

A posicão hegernônica que a economia ocupa precisa, na verdade, ser
modificada. A economia nao pode ser urn fim em si mesma. Deve estar a
servico do bem-estar e da felicidade do homem. Construir uma sociedade em
que a economia se subordine 6 Etica 6 tarefa dos homens piiblicos.
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Talvez os companheiros mais antigos tenharn perdido de vista a Utopia
Deputado de primeiro mandato, embora corn alguma experiéncja no seiço
pUblico, náo posso admitir a impossibjildade de sonhar corn urn tempo novo,
corn uma sociedade permanenfernente em busca da Justica e da Liberdade
Também no posso ceder a ingenuidade de pensar que vamos conquistar
esses valores sern luta.

0 jogo de interesses que comanda o poder irnpôs, ao longo do tempo, a
situação de desagregaçao de injustiga e de violéncia que vivemos hoje. Urge
iniciar urn novo tempo. Acredito, mais do que nunca, que o primeiro passo
seja a crença radical na dernocracia e em sua prática, corn todos os
perca!ços e dificuldades que a modernidade impOe. 0 "Diálogo Nacional" é
essa tentativa a qual adiro corn entusiasmo Ou acreditamos que é possIvel
buscar urn caminho que seja born para a maioria ou nos rendemos a lógica
do poder que construju a Naçao mais injusta, Segundo dados insuspeitos daONU.

Não acredito que vaiha a pena apurar responsabilidades pela situacao deinsolvénc i a a que chegamos hoje. Corn urna dIvida püblica interna que superaa casa dos R$400.00000000000 e corn os juros nas aituras que estao, e
dificil ser otirnista. Ainda mais corn o fantasma da inflacao rondando e o
desernprego crescente No entanto, é preciso encontrar urna salda. Näo
basta simplesmente denunciar , como tém feito os que se filiam ac, "quantopior, meihor". E ind ispensável apontar solucöes. E solucoes viávejs, nernacadémicas, nern dernagogicas. Essas solucöes não sairâo de nenhurn
cérebro iluminado nem do discurso de urn 'salvador da pãtria". A verdadejra
solucäo sO virá de urn amplo debate corn toda a sociedade, sempreconceitos, corn liberdade e corn efetiva participacao de todos os
interessados Essa e a proposta do "DiOlogo Nacional". E esse o discurso de
Ciro Gomes e Roberto Freire, ao qual aderi corn convicçao e entusiasmo.

Espero, modestamente, contribuir para que encontrernos a melhor saida
para a crise que enfrentamos Acredito que o crescirnento do PPS é o
carninho para abrir o debate. For esses motivos, sou agora urn Deputado
Estadual do PPS . Muito obrigado.

0 Deputado Arnrlcar Martins (em aparte)* - Meu caro cornpanhejro e amigo,
Deputado Fábio Avelar, quero rnanifesfar urn sentimento que, tenho certeza,
não é sO meu, mas de todos Os seus companheiros do PSDB - da bancadaque V. Exa. ocupou ate este momento corn muita honradez, seriedade e
competéncia o que sempre foi motivo de orgulho para todos nos. Quero
apenas dizer a V. Exa. que para nós, do PSDB, é motivo de tristeza a
formalizaçao de sua saida de nosso partido pois V. Exa. se tern rnostrado
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em sua trajetória como homem pablico, como funcionário exemplar e alto
dirigente da COPASA, e agora, já ha alguns meses, como Deputado,
representante do povo de Minas Gerais, sempre disponIvel e pronto para
atender as demandas da populacão de Minas, sobretudo da populacão pobre
do Estado. For tudo isso, é motivo de tristeza para nós o anOncio de sua
salda do PSDB. For outro lado, não poderia deixar de manifestar tambérn Os

votos sinceros de que seja feliz e tenha sucesso no PPS, que é urn partido
honrado e correto, corn longa trajetória na defesa da democracia no Brasil e
da causa das populacôeS pobres e do povo brasileiro, que tern sido oprimido
ac, longo de tantos anos.

Tenho a certeza de que V. Exa. vai saber continuar representando a
populacão de Minas Gerais, representando já agora também o PPS. E tenho
a certeza de que, independefltemeflte dessa decisão, os seus propositos, a
sua visäo de mundo, os ideais de todos nós - de V. Exa. e nossos, do PSDB -

continuarn os mesmos. E continuaremos juntos na mesma trincheira em
defesa da dernocracia e dos interesses do povo mineiro e do povo brasileiro.
E o que tinha que dizer a V. Exa.

0 Deputado Fábio Avelar - Deputado Amilcar Martins, agradeco o aparte de
V. Exa., que significa para mim urn grande incentivo. Eu, que durante a minha
curta vida pblica iniciei as minhas atividades no PSDB, ali tive oportunidade
de aprender - e aprender muito - e de solidificar amizades que já tinha. Foi
uma bancada que me ajudou muito, urna bancada integra, unida,
trabaihadora, que foi urn marco nesta minha curta trajetórla na vida pUblica.

Gostaria de registrar esse agradecimento e dizer, mais uma vez, que deixo
o PSDB, mas nâo deixo, jarnais, as arnizades que tive a honra e a
oportunidade de criar nesse curto periodo. Agradeco, portanto, mais uma vez,
esse aparte de V. Exa. Pode estar certo de que as suas palavras servirão de
incentivo em minha nova trajetOria.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Também queremos fazer nossas
as palavras do Deputado Amilcar Martins, porque, como Lider da Minoria.
temos a responsabilidade de defender Os interesses e o espaço democrOtico
normal, natural e lOgico da Oposicão nesta Casa. Também queremos desejar
a V. Exa. que encontre, como encontrou no FSDB, o mesmo apoio e a
mesrna amizade junto aos seus colegas do PPS, partido composto por dois
grandes Deputados: o Deputado Marco Regis, que JO conheco desde a
anterior legislatura, cuja conduta é extremamente ética e absolutamente
independente; e o Deputado Luiz Menezes, que chegou agora e tern somado
muito nos trabalhos desta Casa; mais importante, porérn, Deputado Fábio
Avelar, do que a mudanca de uma sigla, de urn partido, acredito que 6 o
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Oposicao Temos procurado , de certa forma, fazer corn que haje urncontraponto , urn contraditório nesta Case
A Oposiçao, em nenhurn momento procurou fazer oposição radical ao Sr.

tamer Franco, mas ao Governo Itamar Franco. Essa oposição é impodente,
embora existarn pessoas que queiram desrnerecéla ou que fazem de conta
que nao enxergem a Oposicao E importante que procuremos questioner,levantar os probernes pois, gracas a Oposiçao nesta Casa, o processoegislativo tern carninhedo Graces a Oposição nesta Casa, o Sr. Governador
tern procurado fazer corn que os projetos de interesse do Estado e do povo
mineiro tenharn alcançado êxito neste Plenário. A nossa presence é rnarcante
e muito tern contribuido para o engrandecimento do processo legislativo.
Baste que V. Exa. ohe aqui no Plenário, neste mornento somos, na maiorie
das vezes, a majorla absolute dos Deputados em Plenário. Estamos
vigilantes Queremos que o Governador Itemar Franco faça urn governo
voltado princrparnente pare as classes rnenos favorecidas urn governo
social. Disso não vamos abrir mao e vemos contar corn a presence de V.
Exa., corn o seu trabaho paramenter e corn o seu voto, porque a Oposiçao é
necessárra. principernente quando se trate de urna Oposiçao séria.

obrigado.
responsáve e presente, como e a Oposicao do parlamento mineiro Muitoi 

o Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte de V. Exe., Deputado Carlos
Pimenta e digo que concordo plenamente quendo trata da importãncia da
Oposiçao nesta Casa. Acreditamos que não existe democracia de urn lado so,
porque é preciso haver a contraponto Reelmente, temos de reconhecer 

0trabalho que a Oposiçao vern fazendo nesta Case, porque é urn trabaiho quetern papel fu ndamental na dernocracia
o 

Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputedo Fábjo Avelar, eu gostarie
de, no rnornento em que fez sue comunicacao de mudança de partido,
prirneiro dizer que, coma companheiro de partido, sentimos sue falta, mas
entendemos seus motrvos e os respeitamos Esteja certo V. Exa. de que a
amizade que nos tern unido neste periodo e o respeito por sue forma de
atuaçao, seu compromisso e, mais ainda, o seu comprornetirnento corn as
causes mats Importentes de Mines Gerais, continuam a merecer a rnesmaconsideracao nesta Case.

o Deputado Fábio Avear - Agredeco o epade de V. Exe., Deputado Mauro
Lobo, e gostarie de dizer que reelmente esses arnizades que conquistej
Jarnais deixarej porque são pessoas a quern aprendi a admirer ao longo
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destes poucos meses, pessoas corn quem tive a honre de der meus primeiros
pessos ne vida pCblica.

O Deputado João Leite (em aperte) - Gostaria tembérn de dizer de
setisteção que tive de conviver corn V. Exa. no PSDB, e lamenter sue seida.
Creio que e ume perde pare a crescimento de nosso partido, especielmente
ne Capital e na Região Metropolitene de Belo Horizonte, onde V. Exa. é urne
grande liderenca. Queremos lementar e desejer que V. Exe. seja muito feliz
no PPS.

o Deputedo Fabio Avelar - Agradeco ao Deputado João Leite e gosterie de
dizer de minha satisfação de ter podido conviver tao próximo corn V. Exe. Já
haviemos tido a oportunidede de admirer V. Exe. pelo ecompanhemento de
sue cause, pelo ecompenhernento do seu trebeho e pee grende lideranga
que V. Exe. exerce no Estedo de Mines Gerais. Muito obrigedo.

A Deputade Marie Tereze Lara (em eperte) - Deputado Fábio Aveler, quero
tembém curnprimentá-lo por esse decisão e desejer sucesso ne sue nova
etuacâo, agora no PPS Peco permissão a V. Exe. pare eproveiter este eperte
e deixar registredo nos anais deste Case que hoje, 11 de agosto, é o Die do
Estudante e o Die do Advogedo. Os estudentes formam a grande mejoria de
populeção do Pals. e devemos reernente epoiar sues reivindicacöes, os seus
sonhos, os seus desejos, pare que possamos construir a Pátrie que tento
sonhamos, corn justice, corn freternidede, corn igueldede.

O Deputedo Fábio Avelar - Muito Obrigedo, Deputeda.
* - Sem revisão do oredor.
O Sr. Presidente - Corn e pelavre, o Deputado João Paulo.
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, caros coleges Deputados e

Deputades, venho e esta tribune neste terde pare debater corn as coleges,
subrneter a consideracãO dos colegas e a da Presidéncia de Assembléle urn
requerimento soicitando que S. Exa. o Presidente de Repüblica nornete, pare
a Superintendência do Centro Tecnológico de Mines Gerais - CEFET -, o
professor que logrou a major voteção no processo eleitoral interno, leveda a
efeito nesse instituição no die 25/6/99. E por que razão fezemos tel
soliciteção, que no primeiro momento pode parecer, e de feto é, tao óbvia?
Nós, que sornos tao sensiveis ao processo eleitorel, não poderlemos deixer
de epoier urne pretensão tao legitima de elguém, que é assumir urn cargo
depois de ser eleito corn a major votaçao. Mes é verdede, e sebernos, que
outrore já foi diferente. A Presidéncie da Repüblica ja chegou a norneer
alguém que nao fore a mais votado no processo seletivo interno por via de
eleicao, urna eleição absolutamente eberta, democratica, que ouve Os corpos
docente e discente e as servidores de entidede. Consequentemente, 6 uma
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elerco murto ampla, e nessa eleição iogrou ser o mais votado esse candidato
cujo nome estamos apoiando.

Eu lembraria que o Supenntendente atual do CEFET, Prof Carlos
Alexandrino por duas vezes seguidas logrou ser o mais votado no pleito da
Instrturcão Na prirnerra vez em que foi o mais votado, não foi nomeado. Na
época, o Ministro da Educação Carlos Chiarel, preferju nomear outro
candidato e não a mais votado. Esse fato causou urn grande
constrangimento no CEFET.

Recentemente no Rio de Janeiro tivemos urn episódio em que também urn
cidadão, o professor mais votado na Universjdade FederaL não foi nomeado
pelo Presidente da Repüblica e toda a comunidade reagiu Ate quem havia
votado favoravelmente a uma outra proposta reagiu, não aceitando porque a
decrsäo não consultou os melhores preceitos da democracia Para que fazer
uma elerçäo para não nomear quem tenha sido o mais votado7 Parece urn
contra-senso lnfelizrnente isso chegou a ocarrer.

Em Minas Gerais, na segunda oportunidade em que a Prof Carlos
Alexandrina for o mars votado, af, sim, desenvolvemos urn grande trabalho
pessoalmente Eu peregriner pelo Brasil afora. Estive no evento chamado
Trrcentenárjo da Morte de Zumbi, em Salvador, na Bahia, realizado pela
Cmara Municipal, estivemos no Rio de Janeiro. em Sáo Paulo, em
Pernambuco e em eventos dessa ordem, sempre colocando a questo e a
necessidade de se nomear o Prof. Carlos Alexandrino sob pena de esse
Governo haver cametido na época urn preconcejta contra urn negro, uma vez
que a Prof. Carlos Alexandrino é urn negro. que, pela segunda vez, havia
logrado a maror votacâo no processa eleitoral interno. Depois de muitos
clarnores, o Presidente da Repbljca acedeu as nossas solrcitacoes e
norneou a Prof. Carlos Alexandrino para a CEFET.

Desta ferta a Prof. Carlos Alexandrino também cancorre a essa eleiçao,
mas foi a tercerro mars votado - não passau disso. Está movendo gestöes em
Brasilia para se manter corno Superintendente do CEFET. Desta vez, jd no
posso apoid-lo, porque sou obrigado a apoiar a mais votado Ate que a Prof.
Carlos Alexandrrno terra condicoes de ser a mais vatado, porque, enquanto
no era Superintendente por duas vezes foi a mais votado, e agora, como
Superrntendente rnfelrzrnente rnostrou em sua gestao que não foi to feliz
corno paderra ter srdo e frustrou algurnas expectativas Essa foi a razão par
due obteve a tercerro lugar no processo eleitoral ocorrida no dia 25 de junho
passado.

Essas razöes nos induzem e obrigam a interceder em favor do que
efetivarnente for a mars vatada. Sempre temos sido muito suscetiveis e
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sensIveiS a eleicãa e não poderiamoS admrtrr due. tendo srdo dos mars
votados para Deputado Estadual. pudéssemaS ser substrtuIdo neste
parlarnento pelas nossos suplenteS.

o Deputado Amilcar Martins (em apade)* - Meu caro Deputado João Paulo,
quero cumprimefltá-10 pela coeréncia da postgão de V. Exa. Também defendr
a indicacão do Prof. Carlos Alexandrifla por ter sido nequrvacamente a mars
votado no processo passada em relacäa ao CEFET. Desta vez, a quadra é
diferente ele está em terceiro lugar, e a mars vatado é a Prof. Renato.
Também, pela logica, parece-me due deveria ser respertada a decrsãa da
comunidade do CEFET e deveria ser indicado a Diretar elerto. Continua tenda
urn enorme respeita pessoal pela Prof. Alexandrina, corn quern mantenho
relaçöes pessaaiS, mas quera cumprimefltâlo pela coerénCra de sua posrcäo.

o Deputada João Paula - Muito obrigado, nobre Deputado Arnilcar Martins.
Urn apade vrndo de V. Exa. valohza a nossa pasrcâa. A ajuda de V. Exa..
ligada ao padido do Presidente da Repablica, facrlita bastante as corsas. Se
due ha urn expediente nesse sentida, due padiu, ha alguns dras, do próprio
PSDB. Partanto, estamaS transitanda numa linha de afrntdadeS. E é
impartante que fique esclarecido due essa é a pasicãa da Assembléla
Legislativa de Minas Gerais, e nãa de urn Deputada nem de uma bancada,
pals tenho a impressãO de que todos estão de acordo em due a CEFET de
Minas Gerais receba l na sua direcãa maior, aquele due fol a mats votado no
pleita realizada, ouvidos as várias segmentas, coma a corpo drscente, corpo
docente e as funcionáriOs da instituicao. Murto obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do arador.
2 a Parte (Ordem do Dia)

laFase
Abertura de lnscrrcôes

0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esgotada a hora destinada a esta
pade. a Presidëncia passa a 2' Pade da reunrãa, corn a 1' Fase da Ordern do
Dia, campreendenda as carnuniCacôes da Presidéncra e de Deputados e azi apreciacãa de parecereS e de requerimentas. Estão abertaS as inscricOeS
para a Grande Expediente da próxrma reuniãa.

Questöes de Ordem
0 Deputada Ermana Batista - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tramita nesta

Casa. desde marco do ano em curso, a Praposta de Emenda a Constituicãa
n° 8, do ilustre Deputada Ambrosia Pinto, due acrescenta drspasitrVo ao ad.

' 	 98 da Canstituicãa de Minas Gerais.
Sem a rnenar dOvida, trata-se de matéria de surna irnportâncra, em se

considerando a seu abjetrva imediato, envolvenda a drreção de urn dos
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24Poderes do Estado mars precl sarnente o Judjcjário Na forma da proposta o
novo inciso XI estabelece que a eleicao para us cargos de direçao dosTr

ibunars de Justrca de Alcada e de Justica Militar far -se-a mediante a
eleicao drreta dos magistrados vitalfolos em exerciclo para urn mandato dedois anos.

Dessa forma, as Presidéncias desses corpos seriam Ocupadas em funcao
de mandato eletivo conferido por urn colegiado amplo composto de todos osm

agrstrados de todos as escalöes e instãncias -, pelo que o bom-senso nostraz a mente uma id6ia da cOmplexidade da decisão referente a escolha.Näo poderfarnos deixar de registrar sob esse aspecto que a lisura dotrabalho executado pelo Poder J udiciárjo tern, coma urn dos seus principals
fundamentos justamente a forma pacifica de escolha dos seus dirigentes
entre aqueles que, efetivamente mais se distinguiram pela soma de vrudese de experréncias em sua trajetOria profissional ascendente

Ate aqur e por uma cautela facilmente compreensivel a luz da razão,quando a questao e escolha do drri gente prefere-se o realce do méritocomprovado E, por lOgrca consequente e natural ev itamse, no âmbito doJudiciárro disputas ou concorréncias extras, que podern apenas prejudicar arespectivo contexto
A tradrcao do Jud:ciário tern sido irretorqufve!
E de se registrar que a Comrssäo Especial que analisa o COnteüdo daproposta de emenda a Constrtujcào vem trabalhando corn elogiavel critério,fazendo as Ponderacoes devidas e necessérlas em tema deveras delicado
Procede esse cuidado da Comjssâo Especial 

Comprovando tal assertivavemos a experréncia de Sao Paulo, em cujo Legislativo tramitou propostasemeihante sendo aprovada 0 d ispositivo pau!ista provocou recursoscabiveis a espécre no Tribunal competente 
arg6indo-se ainconstrtucroflalidade do d ispositjvo sendo certo que, na ultima cuarta-ferradia 4 de agosto, a proposta transformada em lei sofreu o prirneiro impactoCOfltrário a sua execucéo em superior insténcia

A matérra esté sendo objeto de seguidos 
ponderados e procedentesrecursos que, em ültrma anélise , sera- 0 decididos em five! do SupremoTribunal Federal corn as vénras necessérias

Considero que, por eferto da coeréncia que sempre norteou as trabalhos
desta Casa, serra prudente e oportuno que aqui fosse suspensa a tramitaçaoda P

roposta de Emenda a Constltuicao n° 8, ate que tivéssemos uma decisão
mais substanciosa do feito paulista pelo Suprerno

Indubi
tavelmente serra uma atitude sensata prudente e se evitariarn

confrontos de posicronamentos diversos, a que poderia gerar desgastes
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desnecessáriOS e inoportunos.
Desta tribuna, proponho, pois, que a Comissão Especial que estuda a

proposta, no rastro de sua exemplar cautela, haja par bern suspender
temporariamente a tramitacão da matéria enquanto os horizontes do delicado
dispositivo não forem devidamente clareados.

Quero passar, na presenca de V. Exa., as mãos do Presidente da
Comissão este documento, para que, corn a orientação de V. Exa., ele possa
atentar para esse fato, protelando a andamento daquela bproposta de
emenda a Constituicão, ate que a Supremo Tribunal Federal tenha tornado
urna decisão definitiva a respeita da rnatéria.

o Sr. Presidente - A Presidéncia registra as palavras de V. Exa., as quais
examinará e responderá oportunamente.

o Deputada João Leite - Gostaria, Sr. Presidente, de suscitar uma questãa
de ordem, corn fundarnenta no parágrafo unico do art. 46 do Regimenta
I nterno.

Na reunião de ontern, a tarde, V. Exa., corn base no paragrafo ünica do art.
46 do Regimento Interno, proferiu judiciosa decisão, fazenda retirar da pauta
a Projeta de Lei n° 154/99 e tornanda sem efeita a parecer da Comissãa de
Adrninistracãa Publica sabre a substitutivo e a ernenda a ele apresentadas
em Plenária, ern virtude da ocorréncia de vicio procedirnental na designacão
do relator.

"Art. 46- .................................................
Paragrafo ünico - 0 Deputado não podera presidir as trabalhos da

Assernbléia au de camissãa, nern ser designado relator, quando se estiver
discutindo au votando assunto de seu interesse pessoal ou quando se tratar
de propasicão de sua autoria."

Sem düvida. Sr. Presidente, a intençãa do legislador. ao forrnular a vedação
contida no preceito regimental. foi a de garantir as principios de isenção e
irnparcialidade que são atributos essenciais a condução dos trabalhos
legislativas e ao pronunciamento das corn issöes sabre as matérias.

For que negar ao autor a Presidéncia da reuniäo ou a relatoria dos
p roj eta s ?

Pode-se afirrnar que a autor de uma prapasrcão tenha sernpre interesse
pessoa! nela?

Muitas vezes, não. Mas o autor de uma proposicãa esta sempre
comprometida corn uma pasicão jã anunciada e que, em geral, corresponde a
dernandas de grupas que ele representa.

Para que nãa houvesse duvida quanta aa espirito da lei, a legislador
estendeu a vedaçãa ao Deputado que se encantrasse na contrngência
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publicamente conhecida ou, ainda, de representante de segmentos corn
interesse imediato na matéria.

Ora. Sr. Presidente a Proposta de Ernenda a Constituiçao n o 13, que tratada desvinculaçao da PerIcja Oficia! do Estado da Police Civil, da qual sou a
primeiro signatarjo, sofreu o mesmo vIcio de procedimento a que se sujeitou oProjeto de Lei n o 154/99. A designacao de relator recaiu sobre parlamentarreconhecidamente contrárjo ao seu conteüdo e inegavelmente comprometido
corn grupos interessados em impedjr que prosperassem as idéias
modernizantes nela contjdas

A condicao de Delegada de Policia Civil da Deputada relatora, por si so, jaconstitui motivo suficiente para impedir-ihe o exercIcjo da relatoria dessa
matéria Como se não bastasse, a Deputada relatora distribuju uma circular,
em que não deixa dOvidas quanto ao seu interesse pessoal no assunto.

Nessa circular, a relatora procura, por meio de inUrneros argumentos
convencer as colegas Deputados a votar contra a matéria por ela relatada.

E ace,tável esse procedirnento por parte de urn relator, do qual se exigersenção e mparcjalldade? Definitivamente nao, Sr. Presidente.
Drante do exposto solicito a V. Exa. que reitere seu entendimento corn

relacao ao parOgrafo Unico do art. 46 e faça retirar da ordem do dia aProposta de Emenda a Constituiçao no 13, tornando sern efeito a parecer da
Comissão Especial sobre ela emitido, em Virtude da ocorréncia de vicio
procedimenta! E essa a questao de ordem, Sr. Presjdenteo Sr. Presrdente - A Presidéncia recebe a questao de ordem de V. Exa, vai
ana!:sá-la corn atençao e oportunamente responderO a V. Exa

Desrgnacao de Comissoeso Sr. Presidente - A Presidéncra vai designar Comissão Especial para emitir
parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituicao n o 22/99, da Deputada
Elbe Brandäo e outros, que altera a Seçao Ill do CapItulo 2 do Titulo 4 da
Constiturcao do Estado e acrescenta dispositivo ao art. 242, determina que o
Estado rnciva o tunsmo como atividade educatjva e promova a
conscrentizaçao pOblica sabre o turismo. Pelo P3DB efetiva - Deputada Elbe
BrandOo suplente - Deputado Hely TarqUinjo; pelo PMDB: efetivo - Deputado
AntOnio Roberto; suplente - Deputado AntOnio Julio; pelo PDT: efetivo -
Deputado Marcelo Goncalves suplente - Deputado Doutor Viana: pelo PFL:
efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Sebastião Navarro
Vierra pelo PL: efetivo - Deputado Cabo Morais: supiente - Deputado Pastor
George. Designo. A Area de Apoio as ComissOes

Palavras do Sr. Presidente

2 1
A Presidéncia, nos termos do art. 116 do Regimento Interno e tendo em

vista a comunicacOo do Deputado Fábio Avelar, em que informa a sua saIda
do PSDB e sua filiação ac , PPS, solicita ao LIder do PSDB que, no prazo de
cinco dias iiteis, proceda a indicação de novas membros efetrvos para a
Comissao de Meio Ambiente, a CPI do IPSM e a Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Ernenda a Constrtuicao n o 9/99 e de
novas membros suplentes para a Comissao de Politica Agropecuaria e para
as ComissOes Especiais para Emitir Parecer sabre as Propostas de Emenda
a Constituicão n

os 5, 10, 12 e 17/99.
Leitura de ComunicacOeS

- A seguir. a Sr. Presidente da ciOncia ao Plenário das comunicacOes
apresentadas nesta reuniao pelo Deputado Hely TarqUinio, LIder do PSDB -
indica as Deputados Heiy TarqUInio e João Leite para atuarem coma
membros efetivo e suplente, respectivamente, na CPI do IPSM, em
substituicão aos Deputados Fábio Avelar e Márcro Kangussu (Ciente.
Designo. A Area de Apoio as ComissOes e cOpias as Liderancas); e pela
Comissão de EducaçOo - aprovacOo, na 11' Reuniao OrdinOria, dos Projetos
de Lei n

os 220/99, do Deputado César de Mesquita, e 345/99, do Deputado
Agostinho Silveira, e dos Requerimentos n

os 432/99, do Deputado Paulo Piau;
449 e 460199, do Deputado Ronaldo Canabrava; 452/99, do Deputado Chico
Rafael; 454/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 458/99, da Deputada
Elbe Brandão: 459/99, do Deputado Daimo Ribeiro Silva; 463 e 464/99, da
ComissOo de Educação, e 469/99, do Deputado Marcia Cunha; e pela
ComissOo do Trabaiho - aprovacão, na 17a ReuniOo Ordinárra, dos Projetos
de Lei n°s 116 e 397/99, do Deputado João Leite; 195/99. do Deputado
Ambrósio Pinto: 334, 369, 370, 380 e 384/99. do Deputado Sebastião Navarro
Vieira: 377/99, do Deputado Mauri Torres; 378/99. do Deputado Rémolo
Aloise; 379/99, do Deputado Anderson Adauto; 386/99, do Deputado lvo José;
387/99, do Deputado José Henrique, e 392/99, da Deputada Maria Tereza
Lara, e do Requerimento no 436/99, do Deputado AntOnio Andrade (Crente.
Publique-se.).

Questão de Ordem
o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, coma V. Exa. pode verificar,

não ha' "quorum" para a prosseguimento da reunrao. Solrcitaria a V. Exa. que
a encerrasse, de piano.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de pIano, a inexist6ncia de

"quorum" para a continuacOo dos trabaihos e encerra a reuniOo, convocando
as Deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, as 14 horas, corn a
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seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicâo
anterior) Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAC ORDINARIA EM 12/8/99
Presidéncia do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Falta de 'quorum'.
Comparecimento

Corn parecem Os Deputados
Gil Pereira - Ailton Vilela Alberto Bejani - Amilcar Martins - Antonio

Andrade - Antonio Carlos Andrada - Bené Guedes - Djalrna Diniz - Doutor
Viana - Eduardo BrandOo Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis
Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Ronaldo
Canabrava - Sargento Rodrigues - Wanderley Avila.

Falta de Quorum'
0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl5min a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunlão de debates de amanhã 13/8/99, as 9 horas.
ATA DA 13a 	 ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINIsTRAçAo

PUBLICA
As dez horas do dia sete de juiho de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Doutor Viana. Ermano Batista e Sargento Rodrigues, membros da
supracitada Comissão Havendo nümero regimental o Presidente, Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacOo de requerimento do De p utado Doutor Viana, dispensa a leitura da
ata da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da ComissOo presentes. A seguir, informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. A Presidéncia dá ci6nci3 do
recebimento das seguintes proposicoes bern como dos relatores a que foram
distribuIdas: Projetos de Lei n o

s 358/99 (relator: Deputado Sebastião Navarro
Vieira); 395/99 (relator: Deputado Doutor Viana); e 396/99 (relator: Deputado
Agostinho PatrOs), todos no 10 turno. Passa-se ja Fase da Ordem do Dia,
corn a discussão e a votação de pareceres sobre proposiçoes sujeitas 0
apreciacao do Plenárjo da Assembjéia A Presidéncia comunica a retirada da
pauta dos Projetos de Lei n o

s 181 e 238/99, ambos no 2° turno, por naocumprirem Os pressupostos regimentais. Corn a palavra, o Deputado Doutor
Viana, relator do Projeto de Lei n o 361/99 no 10 turno, emite parecer pela

aprovacOo da matéria na forma proposta. Colocado em discussão e votaçOo,
e o parecer aprovado. Passa-se 2' Fase da Ordem do Dia, corn a discussOo
e a votação de proposicOes que dispensarn a apreciacão do Plenário da
Assembléia. Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são aprovados Os

Requerimentos n
os 404/99, do Deputado Edson Rezende; 416/99, do

Deputado Ambrôsio Pinto, e 427/99, do Deputado Carlos Pimenta. Passa-se a
31 Fase da Ordern do Dia, cornpreendendo a discussão e a votação de
proposiçOes da Comissão. Corn a patavra, o Deputado Sargento Rodrigues
apresenta requerirnentos em que solicita seja enviado ao Comandante-Geral
da PMMG pedido de informaçOes a respeito de todas as obras de construçOO,
reforma e ampliaçOo de prédios pertencentes 0 Policia Militar, especialmente
de residOncias destinadas aos Comandantes de bataihOes, acorn panhadas de
cOpias dos respectivos contratos, do instrumento licitatOrio e dos dernais
documentos comprobatórios das referidas obras, indicando a dotaçOo
orçamentOria a que se referem; e seja enviado ao Comandante-Geral da
PMMG e ao Coma ndante-Geral do Corpo de Bornbeiros Militar do Estado
pedido de informaçOes acerca das medidas que vém sendo empreendidas
por essas corporacOes a fim de que sejam cumpridas as disposicOes contidas
na Emenda 0 ConstituicOo no 39/99. Colocados em votaçOo, cada urn por sua
vez, são os requerimentos aprovados. Ainda nesta fase é colocado em
votaçOo requerimento do Deputado Fábio Avelar no qual solicita a realizacão
de urn debate pOblico para se discutir o contrato de concessOo do serviço de
abastecimento de Ogua e coleta de esgoto prestado pela COPASA-MG, no
MunicIpio de Belo Horizonte. 0 requerimento é aprovado. Cumprida a
finalidade da reuniOo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentareS,
convoca os membros da Cornissão para a próxima reuniOo ordinária,
determina a Iavratura da ata e encerra Os trabaihos.

Sala das ComissOes, 11 de agosto de 1999.
Doutor Viana, Presidente - SebastiOo Navarro Vieira - Chico Rafael -

Sargento Rodrigues - JoOo Paulo. 	 -
ATA DA 16 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONsTITUIcAO E

JusTIcA
As dez horas do dia oito de juiho de mil novecentos e noventa e nove.

comparecern na Sala das CornissOes Os Deputados Ermano Batista, AntOnio
Julio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e Paulo Piau, membros da
supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião, informa que ela se destina 0
apreciacão da matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Paulo Piau
que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Em virtude da aprovacão de

-0
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letura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e subsorita
pelos membros presentes. Nos termos regimentals, a Presidéncia acusa o
recebirnento das propostcoes a seguir citadas, para as quals designou 

Os
seguintes relatores: Projetos de Lei n°s. 417, 422, 428 e 429/99, Deputado
Paulo Flaw 415, 420, 431 e 432/99. Deputado Agostjnho Silveira; 414, 419 e
427/99, Deputado Eduardo Daladier: 41 6, 421, 426 e 430/99. DeputadoAntânio Julio: 418, 423, 242 e 425/99. Deputado Ermano Batista Passa-se a
fase de discussão e votaço de pareceres sobre proposicoes sujeitas a
apreciaçao do Plenário da Assembléla Submetido a discussão e votacâo, e
aprovado o parecer que concluj pela constitucionalidade pela legalidade e
pela juridicidade do Projeto de Lei n° 374/99 corn a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Eduardo Daladier) 0 Recurso n° 1/99 e Os Projetos de Lei n os 360e 365/99 não foram apreciados Os dois primeiros em Vidude de pedido de
prazo solicitado pelo relator, e o ültimo, atendendo a requerimento do
Deputado Antonio Julio para que fosse retirado de pauta. Cumprida a
finalidade da reuniOo, a Presidéncia agradece a presença de todos, convoca
os membros da Comissão para a próxima reuniOo ordinária, determina a
avratura da ata e encerra Os trabaihos

Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira - Sebastiào Costa - Adelmo

Carneiro Leo - Eduardo Daladier.
ATA DA 14 a

 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia cinco de agosto de mil novecentos e

nOventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Edson
Rezende, César de Mesqu!ta, Adelmo Carneiro LeOo e Carlos Pirnenta,
membros da supracitada ComissOo EstOo presentes também Os Deputados
AntOnio Carlos Andrada e José Henrique. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado Edson Rezende, declara abea a reuniOn e, em vidude
da aprovaçao de requerimeno do Deputado Adelmo Carneiro LeOo, dispensa
a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, passa a discussOo e votaçOo de
proposicOes que dispensam a apreciaçao do Flenário da Assembléja 0

sarDeputado Edson Rezende passa a direcOo dos trabaihos ao Deputado Cé
de Mesquita, para apresentar requerimeno de sua autoria, em que solicita
seja realizada audiêncja pOblica corn a participacao de representantes da
Sociedade Mineira de Pediatria, da Secretaria da SaOde e das Secretarias de
SaUde de Belo Horizonte Betim e Juiz de Fora; do Sr. José Orleans da
Costa, Professor da UFMG, e de representantes de entidades

governamentaiS corn a finalidade de debater o tema 'Oferta e Necessidade
de UTls lnfantis no Estado de Minas Gerais". Submetido a votação, é o
requerimentO aprovado. Ao retomar a PresidOncia, o Deputado Edson
Rezende passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro LeOo, que apresenta
requerimento em que solicita a realizacOo de debate pOblico sobre a polItica
estadual de medicamentos. A Deputada Maria Olivia apresenta requerimento
em que solicita seja realizada audiência pOblica para avaliar o code no
repasse de verbas do SUS no Estado. 0 Deputado Rogério Correia apresenta
requerimento em que solicita seja realizada audiOncia pOblica conjunta corn a
Comissão de FiscalizacOo Financeira e Orcamentárla, a fim de debater as
denOncias relativas a liberação de recursos orcamentOrios da União para
construcão e aquisicão de equipamentos de hospital no Estado, destinados
na totalidade ao Instituto Maria da Gloria Ferreira Varella, pertencente a
Fundação Cristiano Varella, sendo ouvido, na oportunidade, o Deputado
Federal Sérgio Miranda, autor de denOncias de manipulacOo de verbas do
orçamento federal destinadas ao Estado. A Deputada Elbe Brandão
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados para a apreclacOO
do Projeto de Lei n° 344/99, que institul o Dia Estadual da Promoção de
SaOde Bucal, o Presidente do Conselho Regional de Odontologia - CROMG -,
a Presidente da Associacão Brasileira de Odontologia - ABO-MG -, e o
Coordenador de SaOde Bucal de Minas Gerais; e o Deputado Adelmo
Carneiro LeOo apresenta requerimento em que solicita sejam novamente
convidados o Prefeito e o Secretarlo da SaOde de Presidente Bernardes, para
debaterem sobre os problemas que vêm ocorrendo no hospital local. A
Presidência submete os requerimentos a votação, cada urn por sua vez, os
quais são aprovados. Prosseguindo, a PresidOncia anuncia que a reunlão se
destina a ouvir os seguintes convidados: o Sr. Cicero Plinio Bitencourt,
Superintendente Operacional de SaOde, representandO o Sr. SecretOrio de
Estado da SaOde: o Vereador José TurIbio Fernandes, Presidente da COmara
Municipal de Presidente Bernardes, e a Sra. Istelamares Quintão de Souza,
Presidente do Hospital Santo AntOnio, de Presidente BernardeS, sobre os
problemas que vem sofrendo a populacOo local, em decorréncia da recusa da
Prefeitura Municipal em fornecer autorizacOes de internacOo hospitalar (AlHs)
ao Hospital Santo AntOnio em Presidente Bernardes. Logo apás, o Presidente
passa a palavra ao Deputado Antonio Carlos Andrada, autor do requerimento
que motivou o convite. Estão presentes também os Vereadores Otacilio
Ambrósio de Viveiros, Sebastião Soares de Oliveira, Arlindo de Barros,
Agostiriho Pedro Teixeira e Vicente Agostinho de Souza. Após, a Presidéncia
passa a palavra ao Vereador José Turibio Fernandes e aos demais
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Ospariamentares e conV jddos presentes, conforme consta nas notastaquigraficas Cumprida a finalidade da reunio . a Presidéncia agradec0 apresencados parlamentares e Convidados, convoca os membros da

Comissão para a próx:ma reunlão extraordinárja dia 11, 
quartafejr3 as9h3Omin no aud:tOr:o para aprecjar Os Projetos de Lei n°s 11, 168, 339, 344,

'6"11, 381, 525 e 455/99 determina a iavratura da ata e encerra ostrabaihos
Sala das Comissöes, 11 de agosto de 1999.
Edson Rezende, Presidente - César de Mesquita - Carlos 

Pimenta -Cr:st,ano Canédo
ATA DA 11  REUNJAO O RDINARIA DA CPI DOS FUNDOSAs 

dez horas e dez minutos do dia cinco de agosto de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comjssöes os Deputados DinisPinhejro Rogerio Correia, Mauro Lobo, Pastor George e Alvaro Antonio,membros da supracltada Comissão EstOo presentes também os 

DeputadosWanderley Avila e Márcio Kangussu. Havendo nOmero reg imental, oPresidente Deputado Dinis Pinheiro declara aberta a reunião e, em virtudeda aprovacao de requenmen 0 do Deputado Pastor George , dispensa aleitura da ata da reunjão anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrjta
pelos membros presentes 0 Presidente informa que se encontram em poder
da Mesa os Oficjos n°s 270/99, do Deputado Geraido Rezende SecretOrjo de
IndOstria Cornércio e Turismo 287/99, do Deputado Federal Tilden Santiago,SecretOrio de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentávet e 342/99, do
Sr. Marcello Srque:ra, Presidente da COPASAMG nos quais são
encaminhadas informacoes soHcitadas por esta ComissOo e os quais estão 0
disposiçao dos membros da ComissOo para consulta Informa ainda, que a
flnalidade da reunjOo e ouvir o depoimento do Sr. Marcus Pestana, a quern
convida para tomar assento 0 mesa dos trabathos Apos prestarescla recimentos sobre o funcionamento das CPIs, o Presidente passa apalavra ao depoente, que faz seu pron unciamento iniciat. Na fase de debates,fazem perguntas ao Sr. Marcus Pestana Os Deputados Rogerio Correia eMauro Lobo. 0 Deputado Rogerio Correia apresenta req uerumeno5 em quesolicita seja prorrogado o prazo de funcionamento da ComissOo por 60 dias esejam convidados a participar de reuniOo da ComissOo os Srs. TarcIsio deCastro Monteiro Diretor da Superi ntendéncia de Financas, e Gilberto JoséResende dos Santos, Diretor da Superintendéncia de Planejamento eCo

ordenacao Geral, ambos da Secretaria da Educacao Colocados em
votacOo cada urn por sua vez, são os requerimenf05 aprovados 0 Deputad

')c7

MOrcio KanguSSU tece comentOriOS sobre os trabaihos da ComissOo.
Cumprida a finalidade da reuniOo, a Presidéncia agradeCe ao Sr. Marcus
Pestana pelos subsidioS trazidos, agradece a presenca dos parlamentares
convoca os membros da Comissão para a prôxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1999.
Mauro Lobo. Presidente - RogOrio Correia - Bené Guedes - José Henrique.
ATA DA 7 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quatorze horas e trinta minutos do dia cinco de agosto de mil novecentos

e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados JoOo
Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Maria Tereza Lara, membros da supracitada
ComissOo. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado J000 Leite,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacãO de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta e passa 0 leitura da seguinte correspondéncia: ofIcio da Vereadora
Maria Helena, encaminhando cópia de representacOO do Vereador Rui
Resende, em que solicita a participagOo desta Assembléia na apresentacãO
ao Congresso Nacionat, juntamente com os Poderes LegistativoS das demais
unidades da Federacão, de proposta de emenda 0 ConstituicãO, destinada a
estender Os forças armadas competênCia para o policiamento ostensivo de
vias e logradouros pObticos: of[cio do Diretor do Centro de Apoio Operacional
de Belo Horizonte, encaminhando côpias de documentoS referentes a
informaçOes prestadas pelo Sr. Dilson Batista da Silva e solicitando
providOncias: carta da coordenacOo da Liga Operária e CamponeSa, em que
se solicitam providénciaS desta Comissão para se apurar o massacre de
Betim, punir os responsáveis, designar peritos para acompanhar o processO
dos sem-casas, bern como para se instaurar comissão parlamentar de
inquérito: oficio da Promotora Claudia Spranger e Silva Luiz Motta, em que
envia cópias de oficios que foram encaminhados ao Comandante-Gera l da

PolIcia Militar, ao Promotor de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e ao
coordenador da Auditoria Militar, para conhecimento e para que adotem as
medidas cabiveis corn relação ao caso da adolescente Daiane Cristian
Santos Rodrigues; carta do Sr. Renato Luiz Faraco, JUiZ de Direito de
Araçuai, em que encarninha cópia de Jaudo pericial, referente a exames
realizados por secao técnica de criminalistica na cadeia pOblica daquela
Comarca, para conhecirnento e para as providênciaS necessáriaS; ofIcio do
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258Secretár,o da Seguranca Pblica encaminhando resposta ao Oficio no1. 056/99!SGM conforme publicação no Diário do Legislativo do dia 31/7/99;caa do Sr. Francisco Cordejro de Oliveira, em que solicita o empenho desta
Corn:ssão junto ao Secretário da Segurança POblica e ao Governador do
Estado para se aumentar a seguranca dos comercjantes e de toda a
sociedade	 oficio do Ouvidor-Geral de Policia de Minas Gerais,encarnjnhando resposta ao Oficjo no 1. 396/99/SGM conforme pubHcacao no"Diário do Legisfativo" do dia 24/7/99; oficio do Deputado Márcio Kangussu,
em que encaminha documentaçao referente a pleito da Cãmara Municipal de
Nanuque, que solicita medidas i mediatas visando coibir o excesso de rigor da
Po!icia Rodoviária Estadual junto a sociedade civil daquele municipio eadjacéncias' carta do Sr. Onofre Marinho Moreira, de Pará de Minas,
enviando sugestoes que beneficiariarn o nosso Estado, para serem
aprecjadas por esta Corn issão carta do Sr. Pedro Cardoso da Costa. de SãoPaulo encaminhando texto sobre democracia e voto. A seguir, passa-se a
discussão e a votação de proposicoes que dispensarn a apreciacao do
Plenárjo da Assembjéia 0 Projeto de Lei n o 385/99, do Deputado Ivo José é
submetido a discussao e votaçao e é aprovado corn a Emenda no 1. A seguir,
é colocado em votacão o Requerimen no 450/99, ao qual é concedida vista
a pedido da Deputada Maria Tereza Lara. São submetidos a votacão e são
aprovados, cada urn por sua vez, Os Requerimen 5 n

o
s 451 e 466/99. Emseguida, passa-se a discussão e votacão de proposiçao da Comjssão Foram

aprovados dois req uerimentos da Deputada Maria Tereza Lara: urn, em que
soHcita seja realizada audiéncia püblica conjunta corn as Comissöes deSaUde e do Trabalho para se discutir a situeção dos portadores de deficiëncia
fisica em Mines Gerais e a formacao do Conselho Estadual de Defesa dos
Direjtos do Portador de Defjcjéncja Fisica, nos termos da Constituicão
Estadual' outro, em que solicite sejam encaminhados votos decongratujaç6e5 corn a Dra. Dilma Léllis, de Itabira. Delegada que atuou no
processo que incriminou o Sr. Gustavo Chaves. Chefe de Segurança do
Patrimônjo da Cia. Vale do Rio Doce Cumprida a finaljdade da reunião, aPresidéncia agradece a presence dos parlamentares convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária determine a !avrature da ata e
encerra os trabelhos

Sala das Comissöes 11 de agosto de 1999.
João Leite, Presidente - G!ycon Terra Pinto - Maria Tereza Lara - MarceloGoncalves

ATA DA 3a REUN;AO EXTRAORDINARIA DA COMI5SAO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE 0 ENDIVIDAMENTO DO ESTADO
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As quinze horas do dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala des ComissOes os Deputados Eduardo Hermeto, Mauro
Lobo e Maria Tereza Lera. membros da supracitada Comissão. Havendo
namero regimental, o Presidente, Deputedo Eduardo Hermeto, declare aberta
a reunião e. em virtude da aprovacão de requerimento da Deputada Maria
Tereza Lara, dispense a leiture da eta da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o relatório final da
Comissão. Lido o relatôrio, é solicitada vista pelo Deputado Mauro Lobo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidència agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determine a Iavretura da ata e encerra os trabaihos.

Sale des Comissöes, 12 de agosto de 1999.
Mauro Lobo. Presidente - Maria Tereza Lara - Dimes Rodrigues.

ATA DA 1a REUNIAO ESPECIAL DA CPI DO IPSM
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de agosto de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Cristiano Canédo, Alencar da Silveira JUnior, Sargento Rodrigues
e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presenca
do Deputado Cabo Morals. Havendo nUmero regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Cristiano Canedo, declare abertos os trabalhos e informa que
a reunião se destine a se elegerem o Presidente e o Vice-Presidente e a
designer o relator. Corn a palavra, o Deputado Alencar da Silveira JUnior
apresenta requerimento em que soticite o adiemento da referide eleição pare
a próxima reunião. Submetido a votacão, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
pertamentareS, convoca-os pare a próxima reunião especial, em 11/8/99. as
16 horas, corn a finalidede de se elegerem o Presidente e o Vice-Presudente e
de se designer o relator, determina a lavratura da ate e encerra os trabathos.

Sale das ComissOes, 11 de egosto de 1999.
Antonio Roberto, Presidente - Cristieno Canédo - Doutor Viena - Sergento

Rodrigues.
ATA DA 7 a REUNIAC ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE 0 ENDIVIDAMENTO DO ESTADO

As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de agosto de mil novecentos
e noventa e nove, comperecem ne Sale des ComissOes a Deputade Maria
Tereze Lare e os Deputedos Mauro Lobo e Dimes Rodrigues (substituindo
este ac, Deputado Paulo Pettersen, por idicação da Liderança do PMDB).
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Mauro Lobo, declare



260abea a reunläo e. em viude da aprovaco de requerimeno do DeputadoDimas Rodrigues , dispensa a leitura da ata da reunjão anterior, a qual é dada
por aprovacja e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0
Presidente informa que a reuniäo se destina a apreciar o relatório final da
Comissão DiSCutido o relatório o Presidente o submete a apreciacao dos
membros presentes Os quais o aprovam. Ato continuo, o Presidente
Suspende os trabalbos por cinco minutos para !avratura da ata Reaberta a
reunjão a Presidénca soiicjfa a leitura da ata que é aprovada e é subscrita
pelos membros da Comssão presentes Cumprida a finalidade da reunião, aPresidéncia agradece a presença dos parlamentares e encerra Os trabaihosda Corn issâo

Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1999.
Mauro Lobo, Presidente - Maria Tereza Lara - Dimas Rodrigues

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI No 339/99

Comissão de SaUde
Relatório

De iniciativa do Deputado Dimas Rodrigues, a proposiçao em tela tern por
escopo instituir o D;a da Santa Casa de Misericórdja a ser comemorado
anualrnente no dia 21 de rnaio.

0 projeto foi examinado prellrnjnarmente pela Corn issao de Constitujcao e
Justiça, que o Consjderou jurIdico, constitucional e legal na forma em que foiapresentado

Dando continuidade a tramitaco compete a este Orgao colegiado apreciar
a maténa, atendo-se ao lindes de sua competéncia

Fu nda mentacao
De acordo corn o autor da proposcao a escojha do dia 21 de maio para se

homenagear a Santa Casa de Mlsericórdia deve-se ac , fato de que essa data
corresponde a da fundacao desse estabelecimento na cidade de Belo
Horizonte ocorrjda em 1899.

A proposçao revela, assim, o intuito meritório de se prestar homenagem a
essa respejtável instituicao de natureza essencialmente assistencial voltadapara a prestacao de serviços medicos e hospitalares

A!ém disso, releva saHentar que a Santa Casa de Misericérdia é
mantenedora do malor complexo médico-hospitalar do Estado e referendanaconaj tanto pela formaçao e aperfeicoarnento de profissionais hgados a
Medjcna quanto pela qualidade dos serviços que presta especialmentefaixa da populacao mais carente.
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For tudo isso, consideramos justa e oportuna a pretensãO de se instituir, no

Estado, essa data cornernorativa em reconhecimento aos relevantes serviços
prestados pela instituição.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacãO do Projeto de Lei no 339/99

na forma apresentada.
Sala das Corn issöes, 11 de agosto de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta, relator - César de Mesquita -

Cristiano Canêdo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 344/99

Comissão de Saade
Relatôrio

O projeto em epigrafe, da Deputada Elbe Brandão, tern por objetivo instituir
o Dia Estadual da Programacão de Saide Bucal, a ser comernorado
anualmente em 21 de outubro.

Examinada a matéria pela Comissão de ConstituicâO e Justiça, esta
conclulu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposicão.
Cabe, agora, a esta Comissão emitir parecer, em conforrnidade com o art. 190
do Regimento Interno.

Fund amentacão
A proposicâo em análise objetiva instituir o Dia Estadual da Promoção de

SaOde Bucal, a ser comemorado em 21 de outubro. Para tanto, serão
realizados vários eventos coma seminários, campanhas e debates.

O projeto propOe, ainda, uma parceria com as municipios e entidades
organizadas da sociedade civil interessadas em participar dos eventos.

E inegavel a relevância social da proposicão. Entretanto, corn a processo de
descentralizacâO politico-admiflistrativa do SUS, não ha necessidade de a
Estado estabelecer contratos ou acordos corn as rnunicipios, uma vez que
todo programa ou campanha de saUde e de competência e responsabilidade
da comunidade. Assirn, aos municipios cabern a coordenacão em nivel local e
a execução direta das poilticas e programas em parceria corn as entidades
não governamentais.

Corn a fim de adequar a proposicão aos principios do sisterna de saüde,
apresentamos-Ihe a Substitutivo n o i.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 344/99 em

turno Onico, na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N o 1

institui a Semana Estadual de PromoçãO da Saüde Bucal.



A Assembiéa Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta: 	
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Art. 10 - Fica institu Ida a Semana Estadual de Promoçao da SaUde Bucal, a
ser comernorada na :iltima semana de outubro.

Parágrafo Unico A programacao a ser desenvoivida durante a semana
comernorativa sera definida pelo Consetho Estadual de SaUde.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao
Art. 3° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Corn issôes, 11 de agosto de 1999
Edson Pereira, Presidente - César de Mesquita, relator - Carlos Pimenta -

Cristiano Canédo.
PARECER SOBRE A EMENDA NO 3 AO PROJ ETO DE LEI N O 11/99

Comissão de SaUde
Reiatórjo

De autona da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n o 11/99 visaa instituir procedimentos especlais para prevenço e deteccão da Lesão porEsforços Repetitivos -LER.
A Comissão de Constituicao e Justiça conclulu peia juridicEdade, pela

constitucionaiidade e pela legalidade da matéria corn as Emendas n o
s 1 e 2; a

Comissão de SaUde opinou por sua aprovaçäo corn as emendas
apresentadas peta Comissão de Constituiçao e Justiça, e da mesma forma
oprnou a Comissâo de Fiscalizacao Financeira e Orcamentarja

Levada a Plenár-io, a matéria recebeu a Ernenda n o 3, apresenfada pela
autora do projeto, a qual vern a esta Comissão para, nos termos do art. 227
do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentaço
A emenda em pauta tern por objetivo estabelecer o Piano de Controie do

Ritmo de Trabaiho, acrescentando o inciso lii ao § 2° do art. 10 e os § 3° e41, ao mesmo artigo.
A emenda vem aprimorar os procedimentos destinados ao controie, a

prevençao e a deteccão da LER. Entretanto eta representa urn reparo a
Emenda n o 1, apresentada pela Cornissão de Constituicao e Justiça Parece-
nos tratar-se de uma subemenda.

Dessa forrna, para aperfeicoamento da técnica legislativa e visando a
manter a integralidade do projeto, optamos por apresentar a Subemenda no 1.

Conclusäo
Diante do exposto, somos peia aprovacao da Emenda n o 3 na forma da

Subemenda no 1, a seguir apresentada ficando prejudicadas as Emendas nos
1, da Cornissao de Constituicao e Justiça, e 3, da Deputada Maria José
Haueisen.
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SUBEMENDA No 1
Acrescente-Se ao art. 1° Os seguintes § 31 e 40 e d&-se a seu § 2° a

red acão que segue:
"Ad. 1°- ...................................................... a ..que.
§ 20 - Os procedimefltOs especiats de fisca..lizacâO 	 se refere esta tel

destinam-se a verificar a observância, pelos empregadOres, das seguinteS

medidas:- cumprimentO das normas legais pedinentes a prevencãO e deteccãO dos
casos de LesãO por EsforcOS Repetitivos - LER -;

II - informacãO aos trabaihadOres, por melo de cartaZeS, cartlihas e
palestras, dos riscos de se contrair Lesão por Esforcos Repetitivos, em razão
da natureZa do trabalho desempenhado

III - procedirnentOs especiais definidos no Plano de Controle do Ritmo de

Trabaiho.§ 3° - 0 Piano a que se refere o inciso III será instituido pelo empregador,
juntamente corn os empregadOS, a padir de Anáiise Ergonomlca da Atividade
de Trabaiho, etaborada conforme o contingente de homenS e mulheres
envolvidOS no processO de trabaiho, a idade de cada urn, as tarefas
desemPeflhadas, o ritrno e a jornada diana de trabalho.

§ 40 - 0 Piano de Controle do Ritmo de TrabalhO deverá ser i nstituido ate

urn ano após a publicacãO desta lei e remetido aos brgãos püblicos
responsáVeis pela saüde do trabalhador.".

Sala das ComissOes, 11 de agosto de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canédo, relator - César de Mesquita

- Cantos Pimenta.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 331/99

Cornissâo de Administracao Pübtica
D	 frir

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epigrafe
assegura, na prestação de seicos püblicos estaduaiS, tratarnefltO especial
em favor do usuário de baixa renda.

Pubiicado no "Diánio do Legislativo" de 15/5/99, foi o projeto distribUido a
CornissãO de Constituicão e Justtça, que concluiU por sua juridicidade
constitucionalidad e e iegalidade corn as Ernendas n os 1 a 4, que apresentou.

Agora, o projeto vern a esta CornissãO para receber parecer quanto ao
rnérito, nos termos do ad. 188, c/c o ad. 102, I, "e", do RegimentO InternO.

Fundamentacao
A proposicão assegura tratamentO especial ao usuario de seicos pablicos

que perceba renda mensal familiar de ate dois salanos mInlrnOs.
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264Conforme 0 projeto, caberá a Secretaria de Estado da Segurança PUblica
atestar documental mente, pelo periodo de 12 meses, a condição de usuário
de baixa renda, na forma do regulamento Além disso, as sociedades de
economia mista corn participaçao rnajoritária do Estado e as empresasconcessionárjas e permissjonárjas de segos pUblicos estaduais ficam
obrigadas a abater 50% do valor correspondente aos seiços prestados a
usuános de baixa renda e constantes nas respectivas notas fiscais.
Estabelece ainda, a proposicao que o usuário de baixa renda que perder
essa condicao fica obrrgado a dar ciéncia imediata do fato a Secretaha de
Estado da Seguranca Pablica e as empresas concessionárias epermissionérias de servicos püblicos estaduais

o projeto fol aper-feicoado pela Comjssão de Consutuiçao e Justiça por
meio das Emendas n o

s 1 a 4, por ela apresentadas
A Carta Magna, no seu ad. 37. "caput", corn a redacäo dada pela Emenda a

Constituicao no 19, estabejece que "a administraçao pUblica direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados do Distrito Federal e dosMunrcipios obedecerá aos principios da legalidade, impessoalidade
morajidade publrcidade e eficjêncja" No caso, merece destaque o princIpio
da legalidade , urna vez que a proposiçao vem, justamente, regulamenr
precejto contido no § 5° do ad, 40 da Constituicao Estadual Esse disposjtjvo
determina que o Estado, por mero de lei, estabelecerá tratamento especial em
favor do usuárjo de baixa renda.

0 projeto encontra respaldo, tambérn no principio norteador dos atos da
administraç0 püblrca que determina a supremacia do interesse püblico sobre
o particular. Trata-se de prrncipro jurIdico-doutrjnj0 por que sempre devepautar a conduta dos administradores püblicos

Tendo em vista que a proposicao milita em prol do interesse pübiico e
considerando o seu :ndubjtável caráter social, entendemos que ela se mostra
justa e meritóna 0 projeto se reveja, ainda, harmônico corn o momento
Politico, econômjco e social ora vivencjado pela comunidade mineira.

Urge, todavia apedeicoar a redacao dos ads. 10 e 40 do projeto, de maneira
a estender o beneficro proposto aos usuários também dos seiços püblicos
de competéncra da União e do municipio prestados nos limites do território
estadual Esses se!cos a exemplo do fornecirnento de energia elétrica e de
água, sao prestados em quase todo o Estado pelas concessionárias CEMIG eCOPASAMG respectivamente entidades integrantes da administracaopübl p ca indireta do Estado For essa razâo, apresentamos as Emendas n o

s 5e 6. Jé a Emenda n o 9, além de apedeicoar a redacao do ad. 6 0 , remete Parao regulamento a forma de responsabjljzacao dos dirigentes e dos
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empregados das ernpresas descumpridoraS do disposto na lei.

As Emendas n os 7 e 8 retiram do projeto a menção feita a Secretaria de
Estado da Seguranca Püblica como órgão competente Para implementar
determinadas medidas administrativas. Na realrdade, consrderando que as
Secretarias de Estado são órgâos diretamente subordinados ao Chefe do
Poder Executivo, cabe a esse Poder, por via da sua competéncia
regulamentar, nomear a Secretaria de Estado que melhor desempenhará a
função. Assim, inserimos no § 3 0 do art. 2° e no ad. 50 do projeto a expressão
"órgão competente do Poder Executivo" em lugar de identificar a secretaria de
Estado.

Diante dos argumentos apresentados, que demonstram a opodunidade e a
conveniência da proposicão em análise, formulamos a seguinte conclusâo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 331/99

corn as Emendas n
os 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Constituição e

Justica, e as seguintes Emendas n
o
s 5 a 9.

EMENDA N O 5
D6-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Será concedido tratamento especial na prestacão de serviços

p6blicos aos usuãrios de baixa renda, nos termos desta lei, de acordo corn o
que determina o § 5° do ad. 40 da Constituicão do Estado.".

EMENDA No 6
D6-se ao art. 4 1 a seguinte redação, transformando-o em art. 2° e

renurnerando-se Os demais:
"Ad. 2° - As concessionãrias e perrnissionáriaS de servicos p6blicos da

competéncia do Estado e as entidades integrantes da administracão püblica
indireta prestadoras de serviços pCiblicos ficam obrigadas a abater cinqUenta
por cento no valor das taxas e das tarifas cobradas pelos servicos prestados
aos usuários de baixa renda.

§ 1 1 - Para usufruir o beneficio referido neste artigo, o usuárro de baixa
renda devera cadastrar-se na empresa prestadora do servico, na forma em
que dispuser o regularnento.

§ 20 - Em se tratando de empresa concessionária de transporte coletivo
intermunicipal, o abatimento mencionado no "caput" deste artigo sera
efetivado mediante a apresentacão do documento referido no § 1 0 do art. 30 e
na forma em que dispuser o regulamento.".

EMENDA No 7
D6-se ao § 3 1 do ad. 21 a seguinte redacão:
"Ad. 2° - ...........



266§ 3 1 - 0 req uenmeflo para se pIetear a Condicao de usuário de baixa renda
seré padronizado e seu fornecirnento é de responsabilidade do órgãocompetente do Poder Executivo"

EMENDA N O 8D6-se ao art. 5 0 a seguinte redaço:
"Ad. 5 1 - 0 usuário de baixa renda que, em razão de sua renda familiar, vier

a perder esta condicão fica obrigado sob pena de responsabilidade, a dar
ciéncia imediata do fato ao órgão competente do Poder Executivo e as
empresas Concessonárias e permjssjonárjas"

EMENDA N O 9D6-se ao art. 6 0 a seguinte redacao:
"Art. 6 0 - 0 descumprimento do drsposto nesta lei implica a rescisão do

contrato de concessão ou permissào bern como a responsabilizaçao dos
dirigentes e dos empregados das empresas de que trata esta lei, nos termos
do regulamento"

Sala das Comissöes 11 de agosto de 1999.
Doutor Vana, Presjdente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Chico Rafael -

Sargento Rodrigues.

C0MUNICAcoES DESPACHADAS PEL0 SR. PRESIDENTE
COMUNICAcOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 11/8/99, as seguintes comunicacoes
Do Deputado César de Mesquta, dando ciéncja a Casa do falecimento do

Sr. Tobias José Pava, ocorrido em 9/8/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se)
Do Deputado Daimo Ribero Silva, dando cléncia a Casa do falecimento da

Sra. Maria Samör Jacob, ocorhdo nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SABADO, 14 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 13/8/99

Presidéncia do Deputado João Paulo
Sumário: Comparecimento - Falta de 'quorum.

Corn parecimento
- Comparecem os Deputados:
Dimas Rodrigues - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - João Paulo - Márcio

Kangussu - Marco Regis.
Falta de "Quorum"

o Sr. Presidente (Deputado João Paulo) - As 9hl5min, a lista de
comparecimefltO não registra a existéncia de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião de debates de segunda-feira. dia 16, as 20 horas.

ATA DA 11  REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,
CULTURA, CIENCIA E TECN0LOGIA

As dez horas do dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Sebastião Costa, AntOnio
Carlos Andrada e João Pinto Ribeiro, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacãO de requerimento do
Deputado AntOnio Carlos Andrada, dispensa a letura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrta pelos membros presentes.
Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. 0 Deputado AntOnio Carlos Andrada lé a seguinte correspondénCia
oficios do Sr. AntOnio de Faria, Presidente da ComissãO Especial de
Administracão da FESP, encaminhando cOpia de relatório referente a
conclusão do processo de absorcão dessa unidade pela UEMG; do Sr. MurIlio
Hingel, Secretário da Educação, encaminhando cópia de documentos
entregues ao Ministro da Educacão, reinvndicando a inclusOo de 141
municipios mineiros, da Região Node e do vale do Jequitinhonha,
pertencentes a area da SUDENE, como beneficiárioS do Fundescola; do Sr.
Martinho Teixeira, Diretor da FAFI de Campanha, manifestandose contra o
Projeto de Lei n° 353199, do Deputado Ermano Batista; do Sr. Hélio Possa,
encaminhando cOpia de reivindicacãO do Quadro Permanente da Educação,
enviada ao SecretOrio da Educacão; do Sr. Olzany Silva, Presidente da
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268FAPEMIG agradecen0 a apresentaçao pela Cornissão do Requerimen0 no412/99 
e dos Colegiados de Diretores dos Municipios de 

GovernadorValadares Itabira e Ponte Nova, manjfestandose contra a pretensão doGoverno do Estado de impedir o aposti jamento dos atuals detentores docargo de d:recão Esgotada a matéria destinada a i° Parte da reunjão oPresidente passe l Fase da Ordern do Dia, Compreendendo a discussão evotacäo de pareceres sobre proposicoes sujeitas a apreciacao do Plenárjo da
Assembléia Na auséncia do Deputado José Milton, relator do Projeto de Lei
no 357/99 o Presidente red istrjbuc a matéria ao Deputado João Pinto Ribeiro,
que emite parecer por sua aprovaçao corn a Emenda no 

1, que apresentaS
ubmetido a discussao e votacão é aprovado o parecer. A seguir, o

Presidente passe a 2' Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discuso evotacão de proposicoes que dispensam a apreciaçao do Plenário daAssembléja Submetidos a d iscussäo e votacao sào aprovados os Projetosde Lei n os 220/99 corn a Emenda no 1 (relator Deputado Joâo Pinto Ribeiro)
e 345/99 corn a Ernenda no 1, da Comissão de Constituição e Justice (relator:Deputado José Milton). 0 Presidente subrnete a votacäo os Req uerirnenton os 432, 449, 452, 454 7 458 a 460, 463. 464 e 469/99 que so aprovadosEsgotada a 2° Fase, o Presidente passa a 3° Fase da Ordem do Dia,compr

eendendo a drscussâo e votacao de proposjcoes da ComjssãoSubmetido a votacão e aprovado requerjmen0 do Deputado Rogeria Correja
em que solicita seja realizada audiéncja püb!ica da Comissão corn 

Osc
onvidados que relaciona Para discutir as mudancas no vestibular da UFMG,

bern como formas de democratizar o acesso a ela. 0 Presjdente transfere a
drecao dos trabalhos ao Depufado AntOnio Carlos Andrada e 

apresentarequerjm00 5
 em que solicita seja convidado o Sr. David Márcjo, Diretor-

Geral do !GA, Para apresentar os pianos de apoio desse Orgão ao Estado eaos municip i
os sejarn convidados o Sr. Gerson Boson, Reitor da UEMG, eurn repr

esentante da Comissão de Educacao da Camera dos Deputados Para
debaterem o projeto do Deputado AntOnio Carlos Andrada que 

n orrnatjza oensino superior em Minas Gerais e do qual é relator. Submetidos a votacaosäo aprovados os req
uerirnen05 A seguir, o Presidente submete a votaçoos Pareceres de Redacao Final dos Projetos de Lei n o

s 277, 313 e 308/99,que sOo aprovados Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidénciaagradece a presença dos parla mentares convoca Os rnembros da ComissOo

Para a práxima reuniOo ordinéria, determine a lavratura da ata e encerra ostrabaihos
Sala das CornissOes, 11 de agosto de 1999.
S

ebastiOo Costa Presidente - João Pinto Ribeiro - José Milton - Dalrno
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Ribeiro Silva - AntOnio Carlos Andrada.
ATA DA 9 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE HABILITAcAO

As dez horas e quinze minutos do dia cinco de agosto de mii novecentos e
noventa e nove, comperecem na Sala des ComissOeS Os Deputados João
Leite, Ivo José, Doutor Viana e César de Mesquita (substituindo este ao
Deputado Márcio Cunha, por indicecão da Lideranca do PMDB), rnembros da
supracitada Comissão. Havendo namero regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declare abertos os trebalhos e, em virtude da aprovacãO de
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispense a leitura da ate da reuniOo
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, passe-se a leitura de seguinte correspondêncla: oficio do Sr. Milton
Clernentino Costa, Presidente da Camera Municipal de DivinolOndia de Mines,
cornunicando a impossibilidade de seu comperecirnento a reunião da
CornissOo de 24/6/99: Oficios n os 7.666, 8.651 e 8.650, do Sr. Ronaldo
Jacques Camargos Cunha, Diretor-Geral do DETRAN-MG, encaminhendo
documentacãO solicitade pete OPt e relatOrio da comissão designada pelo
titular desse Orgão Para auditar Os centros de formacOo de condutoreS
Andrade, Cordial. Avante e Brasilia, de Juiz de Fora; Oficios n°s
1.022/GAB!99 e 1.253/99, do Sr. Mauro Lopes, Secretario da Segurenca
POblica, encaminhando informacOeS sobre Francisco de Assis, demitido em
19/9/97, e sobre as solicitacOes encarninhadas ao DETRAN-MG OfIcio no
269/99, do Sr. Mario GoncalveS de Oliveira, CoordenadOr de HebilitacaO do
DETRAN-GO, informando a impossibilidade de atendirnento a solicitaçãO de
CPI, devido a insuficiência de dados. e solicitendo o envio de i nformacOes a
respeito das CNHs que estOo sob investigaqão por irregularidadeS oficio da
CoordenacãO de Servicos centratizadoS do BEMGE S.A., i nformando a
irnpossibilidade de confirmar o recebimento de taxes relatives aos exarnes de
legisfação e direção de candidatos a obtencãO da CNH, por não possuir
arquivo corn os nomes dos contribuintes; Oficio no 5 . 976/ASTEC/47.76 1 , do
Sr. José AntOnio de Moraes, Corregedor-Geral de Policia, encaminhendo
informaçOes solicitadas pete OPt; OfIcio no 94.754/99-CG, do Cef. PM Mauro
1-6cio Gontijo, Cornandante-Geral da PMMG, encaminhando certidOes
alusivas aos ex-Cabos Celso Celdeira Brent e AntOnio Cândido Filho e ao 30
Sargento PM Milton ClernentinO Costa, do Quedro de Praças de Reserve. Em
seguida. o Presidente informa que a reuniOo se destine a discutir e voter
proposicOes da Comissão. Passe-se 	 3' Fase da Ordern do Die,
cornpreendendo a discussaO e a votação de proposicOes de CornissãO. E
submetido a votação e é aprovado o requerimento do Deputedo Ivo José,
solicitendo a convocacãO dos Srs. Josies Torres de Resende, Humberto de
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mento a Cp l.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos

parlamentares convoca os membros da Comjssao para a próxima reuniâo
ord,nárja determ,na a lavratura da ata e encerra os trabalhos

Sala das ComssOes 12 de agosto de 1999.
Joäo Leite, Presjdente - Doutor Viana - Alberto Bejani - Ivo José.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No

12/99
Comissão de Constituiçao e Justiça

Relator-jo
De autona do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epigrafe dispoe

sobre a polItica estadual de preparacao do seidor pOblico ac , se aposentar.Publicado no "DOrio do Legislativo" de 20/5/99, foi 0 projeto distribuldo aesta Corn issäo para ser apreciado sob os aspectos juridico, constitucjonal e
legal, em conform idade corn o disposto no aft 192, c/c os ads. 188 e 102, III,
'a', do Regimento Interno.

Fundamentacao
C projeto de lei em anOlise estabelece o direito do seidor püblico a uma

polItica de preparaçao para a aposentadoria
De acordo corn a proposicao o seidor püblico civil do Estado passa a ter

assegurado o direito de padicipar de cursos, seminOrios e treinamentos queseirao para p reparO-lo, psrcologica e fisicamente para a nova etapa de vida
que se micra corn a aposentadoria

Ao tratar dessa maténa a proposicao está, na reajidade dispondo sobre
direjto do servidor, matérma ref ativa, portanto ao regime jurIdico ünico dos
servidores pOblicos C Estatuto dos FuncionOrios PObljcos Civis do Estado,que for erigrdo ao "status" de lei com plernentar por força do disposto no ad.65. § 10, 

III, da Constitumçao mmneira, é a norma que congrega os direitos e
deveres desses servidores

A Constituiçao mineira, no seu art. 66, III, "c', prevé, como matéria de
Injcmatjva prlvatrva do Chefe do Poder Executivo o estabejecirnento do regime
Juridico Unico dos servores pOblicos dos Orgaos das administracoes direta,
autárqumca e fundacronal Concomj tantemente essa Carta, no art. 90, V,
atnbuj ao Governador do Estado a competéncia privativa para "iniciar 0processo legislativo na forma e nos casos previstos na Constituiçâo" . A esses
argumentos acrescentese que o Supremo Tribunal Federal tornou pacIfico oentendimento de que "a inmcmativa reservada das leis que versem sobre o
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regime juridico dos servidores pablicos revela-se, enquanto prerrogativa
conferida pela Carta Politica ao Chefe do Poder Executivo, projecão do
principio da separacOo de Poderes" (ADIN n o 248-RJ).

A luz dos argumentOs aduzidos, verificamos que o projeto se encontra
eivado de vicio de inconstitucionalidade mnsanável, razâo pela qual
apresentamoS a seguinte conclusão.

ConclusOo
Em face 	 do	 exposto, 	 conclulmos 	 pela 	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei Complementar n°
12/99.

Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leao, relator - Paulo Prau -

Antonio JUlio - Agostinho Silvemra.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETC DE LEI N O 52/99

Comissão de Constituicâo e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vierra, o projeto de lei em
epigrafe tern por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer doação de
imOvel de propriedade do Estado ao Municipio de Conceicão da Aparecida.

Desarquivada a pedido do autor, nos termos do art. 180 do Regimento
Inter-no, e publicada no "Diário do Legislativo" em 20/2/99, a proposicUo foi
distribulda a esta ComissUo, que, preliminarmente, apreciará Os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a",
do mesmo Diploma Regimental.

FundamentacUO
O imOvel objeto da proposicão, havido por doação conforme o Registro n°

7.485 do livro 3-J da escritura pUblica de doação lançada no registro de
imóveis da Comarca de Carmo do Rio Claro, é constituido por urn terreno
corn area de 6.296,70m2, além das benfeitorias nele existenteS, destmnadas
ao funcionamentO da Escola Estadual Tiradentes.

A Resolução n° 8.152, de 23/12/97, publicada no "Diárro do Executivo" de
30/12/97, autorizou a municipalizacãO do referido estabelecimento, que
passou a denominar-Se Escola Municipal Tiradentes de Ensino Fundamental.

C Poder Executivo Municipal, responsUvel por sua gestão, necessita
meihorar as condiçöes de funcionamento do próprio pUblico; para tanto,
pretende executar obras de ampliacão e construcUO de unidade de aporo a
formação do educando.

Pretende o municipio, em vista disso, Ihe seja doado esse bern de
propriedade do Estado; por tratar-se de entidade de direito pUblico, está
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amparada pelo art. 18 da Constituicao Estadual bern como pelo art. 17. I, "b'.
da Lei Federal no 8.666. de 1993.

ldentificada a IegaUdade da doaçao em andlise, reconhecernos a grande
mportâncja de que se reveste, ja que a juventude estudantjl será beneficiada
cumprjndose também a disposta no § 2° do art. 4° da Lei n° 12.768, de
22/1/98, que assim estabelece:

Art. 40 - Na transferéncia de escola da rede püblica estadual ao municIpio
o Fader Executrvo, nos termos de regulamento poderá:

§ 2° - Havendo Interesse pbIico justificado, a Poder Executivo. nos termos
de lei autonzatjva poderé alienar, em favor do municipio par meio de doacao
ou permuta, as bens imóveis cedidos"

Conclusão
Em face do exposto concluirnos pela juridicidade COnStitucianajjdade e

legalidade do Projeto de Lei no 52/99 na forma proposta.
Sala das Comissoes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira. relator - Sebastjâo Costa -

Eduardo Dalad er - Adelmo Carnejr-o Lea-o.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 350/99

Comissão de Constituicao e Justiça
Relatórjo

De autoria do Deputado Dual Angelo, a projeto de lei em epIgrafe tern par
objetivo autorizar a Fader Executivo a fazer reverso de imôvel de
prapriedade do Estado a Mitra Arquidiocesana de Mariana.

A propasicaa foi pubIcada em 20/5/99 e a seguir encaminhada a esta
Comjssâo a qual compete examinar p reiimjnarmente a matéria quanta aasaspectos de juridicidade canstituclonalidade e legalidade, nos termos dos
arts. 188 e 102. Ill, 'a', do Regimenta Interna.

Fundamentaç0
0 im6vel objeto da proposicao consta de terreno situado na Rua Sant'Anna

no 72, no Municipia de Senador Firmino, corn area de 509,07m2, a ser
desmembrada de area maior medindo 811,85m2. Em 7/4/65, foi doado ao
Estado pela Mitra Arqu;diocena de Mariana, para que, no local. fosse
instalada unidade de ensino. Em 1996, foi demoljda a maiar parte das
dependéncias do prédio que existia na area, e hoje a referida unidade de
ensino funcjona corn apenas 4 salas, cozinha, banhejro e area de recreacaaA Mitra Arq uidiocesana, ao salicitar a reversão da parte do terreno sem
ocupacao tern em vista utilizá-lo em obras soclais de premente necessidade
para a municipia permanecendo a escola, recentemente reformada na area
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restante.
No que diz respeito a legalidade da operaçäo, temos a considerar que a

Estada pode fazer a reversâo de bens imóveis desafetadas do usa pablico em
decorréncia do descumprimenta da cláusula finalistica que motivou a doação,
dependendo de autarizaca legislativa que estabeleça as condiçöes para sua
efetivação.

Temos a considerar também que o direito credencia a doadar a pramaver,
par acão própria, a revogacão de sua liberalidade, caso o donatária não
cumpra a encargo ou a condiçãa corn as quais foi gravado a imável, ou
mesmo tendo cessadas as razães que justificaram a sua daaçao. Assim
sendo, não encontramos óbice jurIdico ou constitucional a tramitação da
matéria nesta Casa.

Conclusãa
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucianalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 350/99 na forma proposta.
Sala das Comissôes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista. Fresidente - Agostinha Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier.
PARECER FAR.A 0 1 11 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 360/99

Comissão de Constituiço e Justica
Relatória

De autaria do Deputada Antonio Carlos Andrada. a Projeta de Lei no 360/99
dispOe sabre a ensino de Educação FIsica nas escolas estaduais.

Publicada no "Diana do Legislativo" em 29/5/99, vern a praposição a esta
Comissãa para receber parecer quanta aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do
Regimento Interna.

Fu ndamentacãO
Buscando-se na Constituição da Repablica as regras pertinentes a

reparticãa da competOncia legislativa entre as entes que campOern a
Federação, verifica-se no art. 22, XXIV, que a União compete legislar
privativamente sabre diretrizes e bases da educação nacional. 0 art. 24, IX,
da Carta Magna atribul, ainda. 0 UniOo, aos Estadas e ao Distrito Federal
competéncia legislativa concorrente para legislar sabre educacãa, cultura,
ensino e desporto. Vale dizer, as norrnas editadas peas Estados devem se
coadunar corn as diretrizes e bases da educação e as demais normas gerais
editadas pea UniOo.

0 art. 1° da propasicOa em tea dispOe sabre a obrigatariedade de constar a
disciplina EducaçOa Fisica no curricula de todas as unidades escoares e
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niveis educacionais do Estado. Entretanto, tal dispositivo é inócuo, pois essa
determinacao já consta no § 30 do art. 26 da Lei Federal n o 9.394. de 1996,
que institui as diretnzes e bases da educacao nacional, o qual prevê a
educaçao fisica como componente curricular da educaçao básica, ajustado as
faixas etãrias e as condicöes da populacão escolar e facultativo nos cursos
noturnos.

No que diz respeito ao nivel superior de ensino, é preciso deixar claro,
ainda, que o referido ordenamento federal estabelece que as instituicöes
privadas se inserem no sistema federal de ensino, situando-se, pois, fora do
âmbito normativo do Estado membro.

o art. 2° torna facultativo o ensino de Educação Fisica para os alunos que
preencham as condiçôes por ele estabelecidas. No tocante aos cursandos de
nivel superior, o dispositivo também é inócuo, uma vez que a matéria já é
facultativa nesse nivel de ensino.

o art. 30 do projeto estabelece que poderá o professor de Educaçao Fisica,
corn formaçao superior, ser substituido pelo diplomado em cur-so técnico ou
profissionajizante da mesma habilitaçao. Tal dispositivo contraria em parte o
art. 62 da Lei de Diretrizes e Bases, que prevé que a formaçao de docentes
para atuar na educaçao básica se fará em nive! superior, em curso de
licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de
educação. A proposição, além disso, não estabelece as condiçöes e os casos
em que possa ocorrer a substituição, permitindo que urn técnico substitua o
docente de nivel superior por vontade ünica da direção da escola, o que não
se coaduna corn os ditames da lei federal.

Não obstante. a nosso ver, importante seria que se criasse a possibilidade
de que técnicos de nivel rnédio substituissem os de fivel superior, de modo a
beneficiar, principalmente as unidades escolares situadas em pequenas
locajidades once são poucos Os técnicos de nivel superior. Contudo, a
aplicação do dispositivo não seria irrestrita: a substituiçao so ocorreria quando
ficasse comprovada a inexistêrìcia de docente de nivel superior.

0 § 2° do art. 30 da proposiçao, por sua vez, ac , atribuir competéncia a
Secretaria da Educaçao, dispondo que ela deverá promover cursos de
formaçao de metodologia de Educaçao Fisica para Os profissionais de curso
superior e do ensino médio, contraria o art. 66, Ill, "e'. da Constituiçao
Estadual, segundo o qual cabe privativamente ao Governador do Estado a
niciativa de projeto de lei que verse sobre a estruturação das secretarias de
Estado.

Sendo assrm, para sanar os citados vicios de natureza constitucional e
infraconstitucional, propomos, ao final, o Substitutivo no 1.

,r7

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade

legalidade do Projeto de Lei no 360/99 na forma
2nresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N o 1
DispOe sobre o ensino de Educacào Fisica na rede estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 exercIcio da docéncia ou a orientacãO da prOtica de Educacão

Fisica nas instituicães pertenceflteS a rede estadual de ensino cabe a
formando ou profissional de nivel superior.

ParOgrafo ünico - Comprovada a inexistência de formando ou profissional
de nivel superior, poderão exercer o magistérlo de que trata este artigo os
técnicos em Educacão FIsica.

Art. 2° - As instituicOeS de ensino de que trata esta lei, inexistindo docente
de nIvel superior ou médio, poderão valer-se de convénios corn entidades
esportivas do municipio onde se localizem e atribuir os créditos escolares aos
alunos que freqUentarem as aulas.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacãO.
Art. 4° - Revogam-Se as disposicöes em contrário.
Sala des Comissöes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Agostinho Silveira -

Adelmo Carneiro Leão - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 401/99

COMISSAC DE coNsTlTulcAo E JUSTIA
Relator-b

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em apreco cria 0

Fundo Estadual de RecuperacãO do Patrimônlo Htstórico, Artistico e
ArquitetOnico - FUNPAT.

Publicada em 24/6/99, a proposicãO fob distribuida a esta Cornissão pare
que seja examinada quanto aos aspectos juridico, constitucboflal e legal, nos
termos dos art. 188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentacão
0 Fundo Estadual de RecuperacãO do Patrimônio Histórico, ArtIstico e

ArquitetOnico - FUNPAT - , instituido no projeto, objetiva captar e alocar
recur-sos financeiros destinados a conservacãO, restauracãO ou reconStrucão
de bens de valor histórico, artistico e arquitetOnico do Estado, representatiVos
da culture mineira em sues diversas manifestacöes, contextos e epocaS.

A proposicOo encontra respaldo nas diretrizes coristitucionais voltadas pare
a culture, como prevê o art. 209 da Carte mineira, que estabelece que "0

constitucionalidade e
do Substitutivo no 1,
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por meio de inventános registros, vigiláncia, tombamento e desapropriaçode outras formas do aca utelamento e preseacao e, ainda, de repressão aos
danos e as ameacas a esse patrimönio"

A Constituicäo Estadual também prevé, no seu aft 159, II, que cabe a lei
complementar estabelecer as condicoes para a instituiçao e o funcionamento
de fundos Assim sendo, fol elaborada a Lei Complementar n° 27, de 1993,
modificada posteriormente pela Lei Complementar n° 36, de 1995 que
dispoe sobre a insti tuigao, a gestao e a extincão dos fundos.

o projeto do lei em exame não apresenta incompatibjljdade corn essasnormas, estando em sintonja corn as suas disposicoes
Em cumpnrnento das exigéncias das referidas leis cornp lementares o

projeto estabelece os objetivos do Fundo, especjfjca seus beneficjárjos a
origem dos recursos que o compoem, bern como as normas e condicöes de
fu nciona rnento.

o órgão gestor do FUNPAT será a Secretaria de Estado da Cultura.
Conforme preve ainda o projeto em seu art. 11, o agente financeiro do

FUNPAT será indicado pelo Poder Executivo Entretanto, o § 40 do citado
artigo estabelece quo o agente financeiro não fará jus a remuneracao pelos
servlcos prestados, o que poderá inviabiljzar a criacao do Fundo, já quo
nenhuma instituigäo financeira so habilitaria a gerir esses recursos financeirossem remuneracao, evidentemente

Assirn sendo, cumpre-nos reformular o referido dispositivo o que fazernos
por melo das Ernendas n°s 1 e 2.

Considerando como prática corrente o pagamento do juros rem uneratórios
na faixa de 3% a 5% ao ano para agentes financeiros de fundos,
estabelecemos na Emenda n'2 o valor rnáxjmo de 3% ao ano.

Conclusão
Em face dos argumentos apresentados, concluimos pela juridicidade

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 401/99 corn as Emendas
n°s 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA N O 1
D6-se ac, "caput" do art. 11 a seguinte redacao:
"Art. 11 - 0 FUNPAT terá como órgäo gestor a Secretaria de Estado da

Cultura, e como agente financero o Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais - BDMG.".

EMENDA N o 2D6-se ao § 40 
do art. 11 a seguinte redacao:

"Aft 11-.
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§ 40 - 0 agente financeiro do FUNPAT fará jus a remuneracãO de ate 3% ao

ano.".
Sala das ComissOeS, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Sebastião

Costa - Antonio JOlio - Eduardo Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 402/99

Corn lssão de Constituicão e Justiça
RelatóriO

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto do lei em epIgrafe
estabelece condicöeS para empresaS de transporte coletivo intermuniciPat.

Publicada em 24/6/99, a proposicãO fol distribuida a esta ComisSãO para
exame prelirninar quanto aos aspectos de juridicidade constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

A matéria também deverá ser apreciada pela Comissão de TransPOrte.
ComuniCacão e Obras PCjblicas.

Fundamefltacao
o projeto em exame determifla que as empresas de transporte coletivo

intermuniciPal deverãO prover seus velculoS corn aparelhos de comunicacOo,
que ficarão a disposicão dos usuários desses servlcos em casos de
emergencia e outras situacOes adversas. Outrossim, estabelece o prazo de
90 dias contados da publicacão da lei, para os delegatafios adequarern seus
veiculos as novas exigenclas.

Nos termos do art. 10, IX, da ConstituicOo mineira, cabe ao Estado explorar
diretameflte ou mediante concessOo os servicos de transporte rodoviariO
estadual de passageiroS que transponham os lirnites de mais de urn munlcIPiO
no Ornbito de seu território. Já o art. 40, § 2°, preceitua que incumbe a lei
dispor sobre o regime das empresas concession árias do serviçOS pOblicos. 0

caráter especial do seu contrato e de sua prorrogacao as condicOeS de
exciusividade do seico, a politica tarifária e a obrigacOO do o concessionarto
e o permissiOflOriO manterem servico adequado.

Por seu turno, o art. 24, V da Constituicao Federal dO competOncla aos
Estados membros para legislarem concorreflterneflte corn a União sobre

consurno.
A Lei Federal, n° 8.078, de 11/9/90,defifle consurnidor corno toda pessoa

fisica ou juridica quo adquire ou utiliza produto ou seI9O corno destinatOrlo
final, e servico como qualquer atividade fornecida no mercado do consurno,
mediante remuneracOO, salvo as decorrentes das relaçOeS de caráter
trabalhista. Portanto, materialmente, a proposicãO encontra respaldo nas
ConstituicOes Federal e Estadual.
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278Formairnente a iniciativa parlarnentar para deflagrar o processo legislativo
na espécie está amparada no art. 65, "caput", da Carta rninejra. Corn efeito. o
constitujnte estadual diferenternente do constjtujnte federal, não inserju
matéria de serv!cos püblicos entre aquelas que são reseadasao Chefe doExecutivo. Não obstante, Os arts. 42, 43 e 45 da Con stitujcao mineiraatribuem as Assembléjas Metropolitanas algurnas competéncias relativas asfuncöes püblicas de interesse comum no ámbito de região metropolitanacabendo a esses órgãos, entre outras coisas, exercer o poder normativoregulamentar de integragão do p lanejamento da organizaço e da execucao

das funcoes pUblicas de interesse comum, incluIdo o transporte intermunicipal
e a sistema viáno metropoictano De fato, já foram cr:adas as Regioes
Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Ago, par meio das Leis
Complementares n o

s 26, de 14/1/93 e 51, de 31/12/98 respectivamenteE de ressaltar, que as Assernbléias Metropolitanas não são entes corn
capacidade legislat,va. Os seiços de transporte coletivo in termunicipal sãoda alcada privativa do Estado e regulamse pelas leis estaduais.

Pelo que se percebe, a intencão do constituinte estaduab foi fazer corn que
as partes envolvidas no processo de conurbacao urbana encontrern,
colegiadarnente, a melhor soluçao para seus problemas Sendo assim, 

0entendimento que se extrai das disposjcoes constitucionais ern comento é ode perrnitir que as Assembjéias Metropolitana5 participern democraticamente
das decisöes que envolvarn a gestão das funçöes pübiicas de interesse
cornum Ademais ponderamos que a necessidade de utilizacão ou não detabs aparelhos nos veicubos intermunicipais que transitam no ãmbito restrito
dessas regiSes deve mesmo ser ava!iada pelas Assernb!éjas MetropolitanasAssim, estarnos propondo nova redacaa para o art. 10 do projeto parapossibilitar que as Assembléjas Metropojitanas deliberem sabre a assunto.Apresentamos tambérn as Ernendas n o

s 2 e 3 A Emenda no 2 tern par
objetivo corrigir erro de técnica legislativa. Já a Ernenda no 3 estabelece
sançao para a descumprirnento da lei.

Conclusao
Em face do exposto concluImos pelaj

1 a 3. 	
uridicidade pela constitucionalidadee pela legalidade do Projeto de Lei n o 402/99 corn as seguintes Emendas nos

EMENDA N`1
D&-se ao art. 1'a seguinte redacao:
"Art. 10 - 

Os veicubos de segos de transporte rodoviárjo intermunicipal de
passageiros disporão de aparelho de cornunicacao que possa ser utilizado
em situacão de emergencia.
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Parágrafo ünico - 0 disposto no 'caput" deste artigo não se aplica aos

velcubos da região metropolitana, salvo se houver debiberacão em contrário da
Assembléia Metropolitafla".

EMENDA N° 2
Substitua-se, no art. 2°, a expressão 'As Empresas" pela expressão "Os

delegatárioS dos serviços de transporte".
EMENDA N° 3

Acrescente-Se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - A inexisténcia do apareiho de comunicacãO de que trata a art. 10

desta lei constitui infração administratiVa punida corn rnulta de 100 UFIR5
(cern Unidades Fiscais de Referéncia)".

Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - AntOnio Julio -

Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 410/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Retatôrio

De autoria do Governador do Estado, a proposicãa em epigrafe, enviada a
esta Casa par meio da Mensagem no 36/99, cria a Funda Estadual de
Desenvolvimento de Transpartes - FUNTRANS.

Publicado no "Diana do Legisbativo" de 26/6/99, a prajeto foi distribuida
prelirninarmente a esta Comissão, para ser submetido a exame quanta aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termas do art.
188, c/co art. 102. III, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentacãa
0 prajeto em tela visa a criação do Fundo Estadual de Desenvalvimento de

TransparteS - FUNTRANS.
Fundo é uma entidade contábil, sem personalidade jurIdica, constituida pela

produto de receitas especificas e elementos patrimantais que se vinculam
para a consecuçãa de objetivos au a realizaçãa de serviças determinados.

A criação de fundos tern par finalidade a desconcentracãO de recurSoS e se
caracteriza coma forma ou técnica de descentralizacão da administracãO
pCiblica.

No Brasil, essa técnica vem sendo usada desde a década de 70. Citamas,
coma exempla, a Funda Nacional de TelecamunicacOes - FTN. Em Minas
Gerais, as fundos passararn a campar a execucãa orçarnentária
recentemente, a partir de 1994.

A Constituicão do Estada impOe, em seu art. 159, II, que cabe a lei
complementar estabelecer as candicOeS para a instituigão e a funcionarnenta
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280de fundos. Assim sendo, elaborou-se a Lei Complementar n° 27, de 18/1/93,que dispös sobre a instituig5o , a gestão e a extinçao de fundos.Postenormente edrtou-se a Lei Complernentar no 36, de 18/1/95, que
promoveu algumas modificacoes na Lei Corn plementar n o 27.Acatando a determrnacao contida no art. 30 da Lei Complernentar no 27,
corn a redacao dada pela Lei Comp lernentar n o 36, o projeto em análiseestabejece Os objetivos do fundo a ser criado, especifica os benefjcjárjos e a
origem dos recursos que o compöem.

Da leitura mais acurada do projeto, vemos tambérn que foram cumpridas as
exigencras legars no que tange é determinacao do órgão gestor e do agente
financeiro e a composiçao do grupo coordenador.

A major parte do projeto enquadrase nas exigencias e deterrninacoes
contrdas nas leis complementares citadas porem, algurnas mudancas sãonecessárjas

Para aperteiçoar a redaçao dada ao art. 40, U, §1°, propomos a supressãodo termo " preferencialmente' por meio da Emenda no 1
o art. 611, § 30, dispoe que a remuneracão do agente financeiro seré fixadapelo grupo 000rdenador. Está o dispositivo em desacordo corn a Lei

Complementar no 27, que exige a previsão de remuneracao maxima dos
servlços prestados pelo agente financeiro, sendo que o mercado ternpratrcado taxas rem uneratórjas na faixa de ate 3% ao ano.

Visando a sanar essa Irregularidade sugerimos a fixação da remuneracaodo agente financeiro por meio da Emenda no 2.
C

orn vistas a aprirnorar ainda mars o projeto e permitir major controle por
parte do Legrslativo apresentamos a Emenda no 3, que aumenta de urn para
dors o nümero de representantes da Assembléja Legislativa no grupocoordenador, sendo urn o Presidente da Corn issão de Fiscalizaçao Financeirae Orcamentarja e outro, o Presjdente da Comjssão de Transpor-te ,Comunicaçao e Obras PUblicas

Oonclusão
exposto, concluimos pela Juridicjdade consfitucionalidade eProjeto de Lei n o 410199 corn as Ernendas n o

s 1 a 3. a seguir

EMENDA N o 1D6-se ao § 10 do art. 40 a seguinte redacao
"Art. 40 .........................................
§ 1° - As m odalidades de programas projetos e investirnentos de que trataeste artigo serão as relacionadas corn os objetivos do Fundo, nos termosdesta Iei.
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EMENDA N o 2
D&-se ao § 3° do art. 6 0 a seguinte redacão:
"Art. 60 - .................
§ 3° - A remuneracãO do agente financeiro ser

coordenador em ate trés por cento ao ano.".
EMENDA No 3

DE-se ao art. 7° a seguinte redacão:
"Art. 70 - 0 grupo coordenador do Fundo Estadual do

Transportes é composto pelos seguintes membros:
I - urn representante do gestor;
II - urn representante da Secretaria de Estado de

Püblicas;
III - urn representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

CoordenacãO Geral;
IV - urn representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
V - urn representante do agente financeiro;
VI - dois representantes da Assembléla Legislativa, sendo urn mernbro da

Comissão de FiscalizacãO Financeira e Orçarnentária, e outro, mernbro da
Comissão de Transporte, CornunicacãO e Obras PibIicas.".

Sala das Comissôes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Adelmo Carneiro Leão

Antonio Julio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 411/99

Cornissão de ConstituicãO e Justrça
RelatOrio

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em epIgrafe
determina a obrigatoriedade de arnpla publicidade do edital de concurso para
a admissão de professores e servidores das escolas estaduais.

Publicado em 26/6/99, vem o projeto a esta ComissãO, consoante 0

disposto no art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno, para receber
parecer quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

FundamentacãO
A falta de divulgacão ou, pelo menos, a divulgacão deficiente do edital de

concurso para o magistério tern gerado constantes reclamacOes dos
interessados, pois, quando tornam conhecimento da realizacãO do processo
de seleção, o prazo de inscrição ja se expirou, causando-Ihes prejuizoS e
aborrecirnentoS. Visando a sanar essa irregularidade, o projeto em análise
deterrnina a obrigatoriedade de arnpla publicidade dos editais de concurso
para a admissão de professores e servidores das escolas estaduais.

Em face do
legalidade do
apresentadas

fixada pelo grupo

Desenvolvimento de

Transportes e Obras
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Como se infere da doutrina de Heiy Lopes Meirelles. 'os concursos nao tern
forma ou procedimento estabelecido na Constituiçao mas e de todaconveni(§ncia que sejam precedidos de uma regulamentaçao legal ou
administrativa amplamente divulgada para que as candidatos se inteirem de
suas bases e matérras exigidas". ("Direito Administrativo" Brasjlejro 8' ed., p.
370). No entanto, essa "ampla divulgacao" nào tern sido posta ern práticadevido a i nterpretaqao de cunho subjetivo. Almejando suprir essa grave
lacuna, a proposicao no § 2 0 do art. 1°, define coma "ampla publicjdade" a
publicaçao no diário oficral e nos jornais de major circulaçao do Estado, a
afrxacão de cartazes em todas as superintendêncjas regionais de ensino,
escolas e repartrcoes püblicas estaduais e a divulgacão de mensagens por
mero da TV Minas, nas radios e nas televjsöes educatjvas do Estado.

Não obstante vigore a Decreto n o 34.706, de 18/5/93, que aprova aregulamento geral de concursos püb!icos para investidura em cargos ou
empregos pOblicos das administracôes direta e indireta do Estado de Minas
Gerais, ele em nada afeta a êxrto da proposicao em anáiise, porque esta
versa, especificamente sobre a admissão de professores e servidores da
rede escolar do Estado.

A matéria, como se observa nao encontra Obices constjtucjonal nemrnfraconstuc p onai Além disso, se revela de grande importâncja para a
sociedade, pors atende p lenamente ao principio da publicidade estatuldo peloart.39 da Carta Federal.

Visando a aprimorar a redacao do aft 1° da proposiçao , para se evitar a
invasão de competéncia do Poder Executivo apresentamos a Emenda n o 1.Conclusão

Diante do exposto, concluimos pela juridicidade pela cons t i tuc j onaljdade epela legalidade do Projeto de Lei no 411/99 corn a seguinte Emenda no 1
EMENDA No 1

Dê-se ao art. 10 a seguinte redacao:
"Art. 1° - 0 Estado dará ampla publicidade aos editais de concursos para

selecao de professores, especralistas e servidores dos esta bejecimentos darede pãblica de ensinos fundamental e médjo, bern coma as chamadas para
designacão,"

Sala das Comissöes 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio JUlio, relator - Adelmo Carneiro LeOo -

Sebastião Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 412/99

Comissão de Constituicao e Justiça
RelafOrjo
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De autoria do Deputado Chico Rafael, a projeto de lei em epigrafe dispUe

sobre a obrigatoriedade de a Poder Executivo remeter avisas corn as
resumos dos editais de licitaçOes publicados pelo Estado de Minas Gerais
para entidades representativaS das classes patranais e de empregados.

Publicada no "Diana do Legislativo" no dia 26/6/99, a proposicão for
distribuida a esta ComissOo para receber parecer quanta aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentals.

FundamentacOo
O projeto em exame estabelece que a Poder Executivo remeterá as avisos

contendo Os resumos dos editais das licitaçOes publicados no Estado pela
menos a uma entidade representativa de classe patronal e a outra de
empregados, entidades essas ligadas ao setor objeto da licitaçUo. Ainda nos
termos da proposicão, as entidades representativas devem ser escolhidas
entre as que representem a major nUmero de associados no Estado. Uma vez
recebidos as resumos dos editais, essas entidades ficariam obnigadas a
repassar as informaçOes neles contidas a todos as seus associadas.

Da analise das disposicUes contidas na proposicãa, depreende-se que a
seu propósito é a de promover ampla divulgagão do processo licitatória, em
obséquio ao princIpio da publicidade, consagrado no art. 37 da Constituicãa
da RepUblica e reproduzido ainda no art. 13 da Carta Estadual. A esse
propósita, cumpre salientar que a Lei 8. 666, de 21/6/93, que contém normas
gerais sabre licitaçOes e contratas da administracão pUblica, contempla
disposicOes que buscam densificar a aludido principia da publicidade. E
oportuna a transcricãa de tais dispositivas, cujos termas são as seguintes:

"Art. 21- Os avisos contenda as resumos dos editais das cancorrénciaS e
das tomadas de preças, dos concursos e dos IeilOes, embora realizadas no
local da repartiçãa interessada, deverãa ser publicados corn antecedéncia, no
minima, par urna vez:

I- no "Diana Oficial da Uniãa", qua ndo se tratar de licitaçãa feita par órgãa
au entidade da Adrninistracãa PUblica Federal e, ainda quanda se tratar de
abras financiadas parcial ou totalmente cam recursos federals au garantidas
par instituiçOes federais;

II- no Diana Oficial do Estado, ou do Distrito Federal, quanda se tratar
respectivamente, de licitação feita par órgUa ou entidade da Administracãa
PUblica Estadual au Municipal, au do Distrito Federal;

Ill- em jamal diana de grande circulacãa no Estada e também, se houver,
em jamal de circulacãa no Municipia ou na região onde será realizada a obra,
prestado a serviço, fornecida, alienado ou alugado a bern, podenda, ainda, a
Administracãa, canforme a vulto da licitacàa, utilizar-se de outros meias de
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§ 1- 0 aviso publicado conterá a indicacão de focal em que Os interessadospoderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informag6es sobre alicitaçao."

Vale ressaltar que tais disposigoes normatjvas configurarn normas gerais,
de caráter nacional, aplicáveis portanto, a todos os Estados membros aos
quats é dado supl ementálas Assim, em principio, qualquer medida legislativa
editada pefo Estado tendente a conferir major divulgaçao a licitação seria
cabivel e ate desejável contudo, no caso em exame, embora a proposicao
sinalize nesse sentido reforcando , pois, o princfpio da p ublicidade ela peca
por desatender a outro principio da administraçao püblica, tao importante
quanto o anterior: o princIpro da isonomia Corn efeito, remetendose o
resumo de editais de licitacão a algumas entidades e a outras, näo, seria
violado o principlo do tratamento igualitário a todos Os administradosprivilegiandose uns, em detrirnento de outros. De fato, a princIpio isonömjco
pressupOe igualdade de oportunicades a todos que quefram estabelecercontrato corn a administracao

De outra parte, o tratamento normativo dispensado pela Lei n° 8.666 ao
pnncipio da publicidade nos parece apropriado porquanto as exigencias
contidas em seu art. 21 são, por si, suficientes Para assegurar a boa
divulgacao dos editais de licitacao.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela antijuridjcidade pela incons t i tucionalidade epela ilegalidade do Projeto de Lei n° 412/99.
Sala das Comissöes 12 de agosto de 1999
Ermano Batista Presidente - Adelmo Carnejro Lek, relator - Sebastjão

Costa - Agostinho Silveira - Antonio Julio.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 415/99

Comissâo de Constituicao e Justiça
Ref atório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em apreço dispOesobre a obrlgatorjedad0 de as empresas de transporte coletivo intermunicipal
afixarem aviso sobre direito a indenizacao dos passageiros vitimas deacidentes

Pub j icada em 1°/7/99 a proposicao foi distribu Ida a esta Comissäo Para que
seja examinada quanto aos aspectos juridico, constitucional e legal, nos
termos do art. 188, c/co art. 102. do Regirnento Interno.

Fundamentacao
0 projeto em anãlise propOe que se obriguem as empresas de transporte

28
coletivo intermunicipal a afixar avisos nos Onibus sobre o direito de
indenizacãO dos passageiros vItimas de acidentes.

0 que se busca é assegurar a informaçOo aos usuárlos de transporte
coletivo interrnunicipal de urn direito estabelecido em let federal, pois, muitas
vezes, em razão da desinformacão das pessoas principalmente as de classes
mais humildes, as vitimas de acidentes ou seus familiares deixam de receber
a indenizacãO a que tern direito, o que agrava a sua situaçOo.

A medida proposta cria urn canal de comunicacãO corn a sociedade,
tornando mais eficaz a aplicacOo do referido dispositivO legal, sem elevar os
custos Para as empreSaS concessionáriaS de transporte coletivo
intermunicipal.

0 servico de transporte cofetivo intermunicipal é uma concessão feita ao
particular pelo poder pOblico, o que não impede que o Estado estabeleca
regras regulamentadOras a serem observadas pelos concessionafloS.

De fato, cabe ao Estado, nos termos do art. 40, § 2°, da Carta mineira editar
leis que versern sobre os serviços pOblicos de sua cornpetência, corno é o
caso do serviço de transporte coletivo interrnunicipal. Ademais, a rnatéria nOo
se insere entre aquelas cuja iniciativa está reservada privativamente a
determinado ôrgão ou Poder, nos termos do art. 66 da referida Carta
Estadual.

Sendo assim. inexistern Obices de natureza constitucional ou
infraconstitucional a tramitacão da proposicãO.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 415/99.
Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Sebastião Costa -

Adelmo Carneiro Leão - AntOnio JUlio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 454/99

Corn issão de ConstituicãO e Justica
Relatório

0 Governador do Estado encaminhou por meio da Mensagem n° 41/99, a
projeto de lei em epigrafe, que altera dispositivo da Lei n° 11.988, de
21/11/95, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de ComunidadeS.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13/7/99, a proposicão foi distribuida
Os CornissOes de ConStituicão e Justiça, do Trabaiho, da Previdéncia e da
Ação Social e de Fiscalizacão Financeira e OrcamentOria Para receber
parecer, nos termos do art. 188 c/c o art. 102 do RegirnentO Interno.

Curnpre-nos examinar os aspectos juridico, constitucional e legal da
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Fundamentacao
C projeto altera a redaçao do "caput' do aft 6 0 da Lei no 11.988, de 21/1/95,que cria o Fundo de Desenvolvirnento de Comunidades destinado a apolar

projetos aprovados no ârnbito do Prograrna de Mobilizacao de Comunidades
cnado pelo Decreto n o 36.820. de 24/4/95. 0 prazo para Hberacao dos
recursos do menclonado fundo passa de quatro para olto anos, a contar da
data da vigéncia da lei.

Trata-se de exigéncra contida no parágrafo Onico do citado arUgo, Segundo
o qual o Poder Executivo deve enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei
propondo a prorrogacao da vigéncia do fundo, corn antecedénc i a de seis
meses a contar do térrnino do prazo de Jiberacao dos recursos corn base na
avahacao dos resultados do programa.

De acordo corn a exposicao de motivos que acompanha a mensagem
governamental o Programa de Desenvolvirnento de Comunidacies - PMC -,
criado em 1995 e aporado financeiramente pelo Fundo de Desenvolvimento
de Comunidades vern tendo urna ampla atuacao em vários municipios e
comunidades do Estado, abrangendo as suas diversas regioes, corn 675
projetos em andamento e mars de 410 ern fase de execuçao tendo
transfendo as entidades comunitárjas mais de RS12.000.00000 que,
somados as contrapartidas das entidades e das prefeituras, perfazem algo
em torno de R$ 3 1.00000000 Corn base, portanto, nesses dados, 0Executivo considera de fundamental importãncja a prorrogaçao da vigéncia
do FDC para a continuidade das açöes programadas, bern como para o
cumprimento das obngacoes assumidas pelo poder püblico estadual. Está
caracterizado portanto o interesse pblico da medida preconjzada no projeto
e o atendimento ao disposto no parágrafo ünico do art. 6° da Lei no 11.988 de
1995.

Cabe lembrar, na oportunidade que a administracao pblica se submete ao
princIpio da legalidade, e o art. 161, IX, da Constituicao do Estado estabelece
regra segundo a qual é vedada a instituicão de fundo de qualquer natureza,
sem prévia autorização legislativa. Regra desse mesmo teor é veiculada pela
Lei Complementar no 27, de 18/1/93, que dispöe sobre a instituição, a gestão
e a extinçao de fundo.

A iniciativa do projeto é l egitima e está escudada no art. 65, "caput", da
Constitujcao do Estado, além de constituir exigéncia da Lei no 11.988. de
1995, para o Executjvo dar seguimento as acôes financiadas corn recursos do
Fundo de Desenvolvimento de Cornunrdades

Conclusáo

287
Pelo exposto, concluirnos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n o 454/99.
Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveria -

Antonio JCilio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETC DE LEI N O 455/99

Comissão de Constituicão e Justrça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de let em epigrafe tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar im6vel ao MunicIpio de São João
Nepomuceno para o firn que menciona.

Publicada no "DiOrio do Legislativo" de 17/7/99, a proposicão for distribuida
a esta Comissão, para que seja apreciada sob os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, 111, "a", do Regirnento
Interno.

FundamentacãO
A area a ser doada foi deciarada de interesse social e destinada ao

Programa ComunitOrio de Habitação Popular - Pro-Habitacão -, pelo Decreto
no 28.127, de 27/5/88, corn o objetivo de propiciar a construcão de moradia
para a populacão economicamente carente do Estado. Posteriormente, o Pro-
Habitacão foi extinto por forca do Decreto no 33.374, de 18/2/92, que delegou
,a de Estado da HabitaçOo a atribuição de executar as providOncias
que decorressem de tal extinçOO.

0 projeto de lei em anOlise permitirO que se regularize a sttuaçOo dos
interessados pertencentes ao segmento de baixa renda que se inscreveram
no Prograrna e aguardam a ernissão do tItulo de propriedade dos lotes em
que foram assentados, conforme as listas constantes no Anexo II do processo
(fis. 7 a 25). Essas providências serão tomadas pelo prOprio municipiO, como
donatário do imóvel, dada a sua condicão de parceiro na execucão do
convénio sob a administracão do Pro-Habitacão e a sua participacão no
trabaiho de seleçOo das familias assentadas.

A cópia do registro do irnóvel do Cartório da Comarca de São João
Nepomuceno (fis. 4 e 6), também anexada ao processo, prova que o imOvel é
constituido de terreno corn area de 24 ha, denominado ChOcara Trés Marias,
registrado sob o no 0 1-7478, a fis. 84 do Iivro 2-A-S.

çOA doao proposta estO amparada pelo art. 18 da Constituicão Estadual,
bern como pelo art. 17, I. "b" cia Lei Federal n o 8.666, de 1993, e pelo art. 16,
c/c o art. 23, da Lei no 9.444, de 1987, demonstrandO , assim, a legalidade e o
grande interesse pOblico que envolve o projeto de let em exame.



entidade seja declarada de utilidade pOblica, deve ser pessoa juridica.
sua diretoria pessoas idOneas e nOo remuneradas pelo exerciciO dE
funçöes e estar em funcionamento ha mars de dors anos.

Observando a documentacãO juntada aos autos, constatamoS
referida entidade preenche os mencionados requisitos, habilitando-SE
ao titulo de utilidade pCiblica.
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Conclusão
Em face do exposto, concluimoS pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 359/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - AntOnio JOlio -

Adelmo Carnerro Leão - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNI0O DO PROJETO DE LEI N° 400/99

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

0 Projeto de Lei n o 400/99, do Deputado João Leite, objetiva declarar de
utilidade pOblica a Associação Memorial de AssistOncia Social - AMAS -, corn
sede no Municipio de Contagem.

Publicada em 24/6/99, vem a matéria a esta ComissOo para ser ex aminada
prelimiriarmente, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fu nda mentação
A proposicOo encontra-Se corretamente instruida corn Os documentOS

indispensOveis 0 declaracOo de utilidade pOblica, prevista na Lei no 12.972, de
27/7/98. segundo a qual a entidade deve ter personalidade juridica, estar em
funcionarnento hO mais de dois anos e ter diretoria composta por pessoaS
idOneas e que não recebam pelo exercicio de suas funçOes.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 400/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1999.
AntOnio JOlio, Presidente - Ermano Batista. relator - Adelmo Carneiro Leão -

Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 406/99

Corn issão de ConstituicOO e Justiça
RelatOrio

0 Deputado Luiz Menezes, por meio do projeto de lei em tela, visa a
declarar de utilidade publica a AssociacOo dos Bairros Unidos da Vila
Piedade, corn sede no Municipbo de Itabira.
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Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade pela 
consti tucionalidadee pela legalrdade do Projeto de Lei n o 455/99 na forma propostaSala das ComissOes 12 de agosto de 1999.

Ermano Batista Presidente - Antonio Julio, relator - Paulo Piau - AdelmoCarneiro LeOo,

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 355/99
Com:sso de ConstituicOo e Justiça

Relatório
0 Deputado Adelino de Caalho por meio do Projeto de Lei n o 355/99,pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associaçao dos 

Aposentados ePensionrstas de Araxá, corn sede no Municiplo de Araxá.
Publicada em 26/5/99, vem a matéria a esta Comissão para exame

preliminar, conforme drspoe o art. 188, c/c o art. 102, III. "a", do RegirnentoInterno.

Fundamentacao
Os req ulsitos que devem preencher as sociedades civis em 

funcionamento
no Estado para serem declaradas de utilidade pOblica estão enunciados noart. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentaçao que instrul Os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento Os exigenc da mencionada el, razOo pela qual nOo
vislumbramos óbice 0 aprovacao do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido concluimos pela juridicidade pela 

consti tucionajidadee pela legalidade do Projeto de Lei no 355/99 na forma original
Sala das ComissOes 12 de agosto de 1999
Ermano Batista Presjdente - Adelmo Carneiro LeOo, relator - AntOnio Julio -Agostinho Silveira - Paulo Piau.

PARECER PARA TURNO UN ICC DO PROJETO DE LEI N o 359/99
ComissOo de Constitujçao e Justiça

Relatório
o projeto de lei em tela, do Deputado Glycon Terra Pinto, visa a declarar de

I utilidade pOb!rca o Esquadrao da Vida de Montes Claros - EVJMOC -, corn
sede no MunrcIpio de Montes Claros.

Nos termos dos ads. 188 e 102. III, "a", do Regirnento Interno a proposicao,
após ser pub!icada fol dlstrjbuida a esta ComissOo para ser exarninadapreliminarmente

Fundamentacao
De acordo corn o art. 10 

da Lei no 12.972, de 28/7/98, para que uma
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Após ser pubhcada, a proposição foi distribulda a esta Comissão para ser

examinada preliminarmente nos termos do art. 188 e 102, III. 'a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
Examinada a docurnentaçao juntada ao processo, fica constatado que a

referida entidade possui personalidade juridica própria, encontra-se em
funcionamento ha mats de dois anos, Os cargos de sua direção não são
remunerados e seus diretores são pessoas idôneas.

Sendo assim, ela preenche os requisitos previstos na Lei n° 12.972, de
27/7/98, tornando-se habilitada ao titulo declaratórjo de utilidade püblica.

Conclusão
Drante do aduzido, concluimos pela juridicidade, constitucionajjdade e

legalidade do Projeto de Lei no 406/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes. 12 de agosto de 1999.
Antonio J61t0. Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 414/99

ComissOo de Constituicao e Justiça
Relatárjo

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei no 414/99
visa a declarar de utilidade pUblica a Associaçao Mineira das Escolas
Familias AgrIcolas - AMEFA -' corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

Segurndo-se o procedimerito previsto nos arts. 188 e 102, 111, 'a", do
Regimento lnterno, a proposiçOo, apos ser publicada, fol distribulda a esta
Comissão a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos
juridico, constitucional e legal.

Fundamentaçao
A proposiçao encontra-se corretamente instrulda corn os documentos

indispensave i s a declaraçao de utilidade pOblica, prevista na Lei no 12.972. de
27/7/98, que regula a matéria.

Assim. não encontrarnos bbice a tramitaçao do projeto.
Conclusão

Drante do exposto, conciumos pela juridicidade, constitucionaljcjade e
legalidade do Projeto de Lei n o 414/99 na forma apresentada.

Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - AntOnio JUlio -

Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARATURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 417/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
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RelatOrio
De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vierra, o Projeto de Let no

417/99 objetiva declarar de utilidade pUbirca a AssociacãO de Pals e Amigos
dos Excepcioflais - APAE de Born Despacho, corn sede nesse municIpiO.

Publicada em 1 1/7/99, velo a matéria a esta Comissão para exame
prelirninar, conforme dispOe o ad. 188, c/c o ad. 102, III, "a", do Regimento

Interno.
Fundamentacão

Os requisitos que devem preencher as sociedades civis em funcionamento
no Estado para serem declaradaS de utilidade pUblica estão enunciadoS no

art. 1 0 da Lei no 12.972, de 27/7/98.
Pelo exame da documefltacão que instrul os autos do processo, constata-

se o inteiro atendimento as exigOnciaS da mencionada let, razão pela qual não
vislumbramos Obice a aprovacão do projeto.

Conclusão
Em face do aduzido, conclulmoS pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 417/99 na forma original.
Sala das ComissOeS, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau. relator - Agostinho Silverra -

Adelmo Carneiro Leão - AntOnio JUlio.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI No 420/99

Comissão de Constituicão e Justiça
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 420/99, do Deputado Eduardo Brandão, visa a declarar
de utilidade pUblica a AssociacãO Comunitária Povo Unido do Bairro Santa Fe
e AdjacOnCias. corn sede no Municipio de Riberrão das Neves.

Publicada em 2/7/99, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe o aft 188, c/c o aft 102, Ill, a". do Regrmento
Interno.

F u ndamentacãO
A citada entidade, constituida e em funcionamento ha mars de dots anos,

tern personalidade jurdica, e sua diretoria é formada por pesSoas idOneaS e
que nada recebem pelos cargos que ocupam.

VerificamoS, assim, que ela atende aos reqursitoS da Lei no 12.972, de
27/7/98, due disciplina o processo declaratório de utilidade pUblica.

Conclusão
Pelas razOes aludidas, concluimOS pela juridicidade constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 420/99 na forma proposta.
Sala das ComissöeS, 12 de agosto de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adeimo Carneiro

Leão - AntOnio JO!!0 - Paulo Piau.
PARECER PAR.A TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 421/99

ComissOo de Constituiçao e Justiça
Re!atório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leäo, o projeto de lei em epigrafe
visa declarar de utilidade pOblica a Fundacao Conscienciarte corn sede no
MunicIpio de Paracatu.

Pub! cado em 2/7/99 vern o projeto a esta Cornissão para ser examnado
prel iminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a', do
Regmento Interno.

Fundarnentacao
A matérla e regulada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que estabelece Osrequisitos para a declaraçao de utilidade pOblica, Os quais foram plenamente

atendidos conforme comprova a documentacao constante no processo, na
qual se verjf,ca que a referda entidade tern personalidade juridica, esté em
funconamento ha mas de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas e que não recebern remuneraçao pelo exerciclo de suas funçoes

Conc!usão
Em face do exposto concluimos pela juridicidade constitucionajidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 421/99 na forma original
Sala das ComissOes. 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista Presidente - Antonio JOlio, relator - Adelmo Carneiro LeOo -

Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PAR.A TURNO LJN!CO DO PROJETO DE LEI N° 425/99

ComissOo de Constituicao e Justiça
Re!atório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epigrafe tern por
objetivo declarar de utilidade pOblica a Associaçao de lntegraçao da Criança,
corn sede no Municipio de Pouso Alegre.

Publicado no "Diário do Legislativo", em 3/7/99, vem o projeto a esta
Comissâo para ser exam jnado preliminarmente nos termos do disposto no
art 188, c/c o art. 102, III, "a', do Regimento Interno.

Fundamentacao
A proposicao encontra-se corretamente instruida corn os documentos

nd ispensãve,s 0 declarag5o de utilidade pUblica previstos no art. 10 da Lei no12.972, de 27/7/98, que regula a matéria.
Portanto a entidade mencionada no projeto tern personaljdade jurIdica e

está em funcronarnento hO mais de dois anos, e sua dretoria é composta por
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pessoas idOneas, que não recebern remuneracOo pelo exercIcio de suas
funçOes.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Le! no 425/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1999.
AntOnio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Adelmo Carnero Leão -

Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UN CO DO PROJ ETC DE LEI N O 429/99

Comissão de Constituição e Justça
Rel atório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo declarar de utilidade pOblica a Loja MaçOnrca Estrela CarnbuienSe
no 1696. corn sede no MunicIpio de Cambui.

A proposicão foi publicada no "DiOrio do Legislativo", em 317/99, e a seguir
distribuIda a este órgão colegiado, ao qual compete examiná-la, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regmento Interno.

FundamentacOO
Da análise da documentacOo, verifica-se que a Loja MaçOnca Estrela

Cambuiense n° 1696 é urna sociedade civil que se encontra em
funcionamento ha mais de dois anos, cujos cargos de direção são ocupados
por pessoas idOneas e não remuneradas pelo exercico de suas funçOes.

Conforme o exposto no art. 1 0 da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispOe
sobre a declaracOo de utilidade pOblica, deduz-se que a entidade em tela
preenche todos os requisitos para receber o titulo declaratório de utilidade
p0 bI ica.

Cumpre-nos apresentar emenda retificadora da denominacão oficial da
entidade, a qual está formalizada na parte final deste parecer.

Conclusão
Tendo em vista o aduzido, concluimos pela

constitucionalidade e peta legalidade do Projeto de Lei
Emenda no 1, nos terrnos que se seguern.

EMENDA N o 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pObtica a Loja

Cambuiense no 1.696, corn sede no MunicIpio de Cambul."
c oio ria s (rmissñRs. 12 de aaosto de 1999.
Ermano Batista, Pre sidente -Paulo Piau. relator - Antonio Julio - Adelmo

Carneiro LeOo - Agostinho Silvera.

juridicidade, 	 pela
no 429/99 corn a

MaçOnica Estrela
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Corn issão de Constituicao e Justice
Relafórjo

De autona do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epigrafe tern
por frnalrdade declarer de utiHdade pOblica a Loja MacOnica Mestre Antonio
Augusto Alves D'Almeida no 121, corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.

A proposicao foi publicada no "DiOrio do Legislativo", em 3/7/99, e a seguir
encarninhada a esta Comjssão a qual compete exarniná-la, atendo-se aos
lindes estabelecidos no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno

Fundamentacao
Conforme o exarne da documentacao verifica-se que a entidade, corn sede

no Municipio de Belo Horizonte é sociedado civil sem fins lucrativos, que so
encontra em funcionamento ha mais de dois anos, cuja diretoria é formada
por pessoas dôneas que não são remuneradas pelo exercicjo do suesfunçoes.

Corn amparo no art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, que dispoe sobre a
declaracao de utilidade pUblica, verifica-se que a entidade estO apta a receber
o titulo pleiteado

Conclusão
Em face do relatado, concluirnos pela juridicidade pole constitucionalidado

e pela legalidade do Projeto do Lei no 430/99 na forma apresentada
Sale des ComissOes, 12 de agosto do 1999
Ermano Batista, Presjdente - AntOnio JOlio, relator - Adelmo Carnejro Leão -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 431/99

ComissOo de Constituiçao e Justiça
Relatórjo

De autoria do Deputado Alvaro Antonio, o projeto do lei em epigrafe tern por
objetivo declarer do utilidade pOblica a Creche Comunitárja do Bairro Olaria -
Cantinho do Amor, corn sede no Municipio de Belo Horizonte

A proposiçao foi publicada no "Diário do Legislativo", em 3/7/99 e a seguir
distribuida a este Orgao colegiado, ao qual compete examinO-ja, nos terrnos
do art. 188, c/c o art. 102. Ill, a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
Conforme o art. 1° da Lei n o 12.972, do 27/7/98, pode ser doclarada de

utilidade pUblica a sociedade civil, a associacao a fundaçao constituida ou
em funcionamento no Estado, corn o fim exciusivo de servir
dosin teressadamento a coletividade em funcionamento ha mais de dois anos,
corn diretoria composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos
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quo exercern.
Do acordo corn a anOlise da documonteção quo instrui Os autos do

processo, verifica-se quo a referida creche atende aos requisitos legais
nocossários pare receber o titulo declaratóriO de utilidade pUblica.

AprosontamoS emenda ao projeto para retificar o nome de entidado.
Conclusão

Pelo exposto, conclulmoS pela juridicidade pole constitucionalidade e pole
legalidade do Projoto do Lei n o 431/99 corn a Emenda n o 1, nos termos que

seguem.
EMENDA N o 1

D6-se ao art. 1 1 a seguinte redaçOo:
"Art. 1- Fica declarada do utilidade pOblica a Creche ComunitOrie do Bairro

Olaria Cantinho do Amor - CCA -, corn sedo no Municipio do Belo Horizonte.".
Sala des ComissOes, 12 de agosto de 1999.
Errnano Batista, Presidento - Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

LeOo - AntOnio JCilio - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI No 452/99

Corn issão de ConstituicãO o Justice
RelatOrio

Do eutoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto do lei em epigrafe tern
por objetivo declarer do utilidade pOblice o ConsOrclo lnterrnuniciPal de Seade
de Microrregião do Vale do Paranalba - CIS - AMVAP, corn sede no Municiplo
de UberlOndie.

Após sue publicecão, foi o projeto distribuIdo a este órgão colegiado, eo
quel compete exarninO-lo prelirninarmente, atendo-se aos lindes estabelecidos
no art. 102. III, 'a', do Regimento Interno.

FundarnontacãO
Os requisitos pelos quais as sociededes civis, as associecOeS ou as

fundaçOos constituidas ou em funcionemento no Estedo podem ser
decleradaS de utilidade pOblica estão assentedos na Let no 12.972, de
27/7/98. Do ecordo corn o art. 1 0 desse lei, pare aquele firn, dove a entidado
comprovar que possui personelidedo juridica; está em funcionemonto h6 mais
do dois anos; não remunora os cargos do sue direção, cujos tituleroS devorn
ser reconhecidarnOnte idOnoes.

Examinada a documontecão quo instrui o auto do processo, verifica-so, no
caso, o inteiro atendirnento as citedas exigencies legeis, polo quo não
vislumbrarnos Obico a eprovecão do projeto do lot sob comonto.

ConcluSão
Em face do exposto, concluimoS pole juridicidedo pole constitucionalidado
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e pela legalidade do Projeto de Lei n o 452/99 na forma apresentada 	
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Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator Adelmo Carneiro LeOo -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
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BELO HORIZ\ONTE, TERçA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 1999

ATA

ATA DA 17 a REUNIAC ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL

As dez horas do dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ronaldo Canabrava, Luiz
Menezes e Cristiano Canédo. Havendo nOmero regimental, o Presidente,
Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerirnento do Deputado Cristiano Canédo, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente procede 0 leitura da seguinte
correspondénCia: ofIcios do Sr. Paulo Rogério dos Santos, Presidente da
COmara Municipal de Juiz de Fora, e do Sr. Celestino Francisco, Presidente
da Sociedade Civil União Beneficente OperOria de Nanuque, ambos
publicados na edição do "DiOrio do Legislativo" de 31/7/99: do Sr. José
Pereira da Silva, Diretor em exercicio do Departameflto de Gestão do Fundo
Nacional de Assistëncia Social, e do Sr. Doris Sirnch Brochado, Oficial de
Gabinete da Casa Civil da Presidéncia da RepOblica, publicados,
respectivamente, nas ediçOes do "DiOrio do Legislativo" dos dias 6/8/99 e
24/7/99; e abaixo-assinado, solicitando a esta comlssOO que promova um
SeminOrio sobre o tema "Trabalho Infantil no Meio Rural em Minas Gerais".
Prosseguindo, o Presidente informa que o Deputado Cristiano Canédo fot
designado relator do Projeto de Lei no 374/99 e que o Deputado Ivo José
avocou a si a relatoria do Projeto de Let n o 12/99. Passa-se a 2' Fase da
Ordern do Dia, corn a discussOo e a votagão de proposlcOes sujeitas 0
deliberação conclusiva da ComissOo. 0 Presidente submete a discussOO e a
votacOo, em turno Onico, e são aprovados, os Projetos de Let n°s 116, 369,
379, 384 e 392/99 (relator: Deputado Cristiano Can(§do); 195 e 380/99
(relator: Deputado Amilcar Martins), ambos corn a Emenda no 1; 334, 378 e
387 (relator: Deputado Ronaldo Canabrava); 370, 386, 397 e 377/99, este
Oltirno corn a Ernenda no 1 (relator: Deputado Luiz Menezes). Ato continuo,
submete a votacOo o Requerimento no 436/99, que é aprovado. Neste
momento, o Presidente registra a presenca do Deputado Ivo José. Passa-se a
3 Fase da Ordem do Dia corn a discussão e a votação de proposicOeS da
CornissOo. 0 Deputado Cristiano Canédo procede 0 leitura de dois
requerimentos: o primeiro, do Deputado Wanderley Avila, em que solicita seja
encarninhado convite ao Presidente da FundacOo Instituto de Pesquisa
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sobre a dlstribuTção de renda no Pals; o segundo do Deputado Rogerio
Correia, em que solicita seja rea!izada audiéncia pübfica desta Comissão,
corn o objetivo de se discutir projeto de aproveitarnento dos apenados em
trabaihos nos vveJros de mudas no Estado. Colocados em votaçao cada urn
por sua vez, são aprovados Os requerirnentos A seguir, o Presidente
submete a discussão e votacäo os Pareceres de Redacao Final dos Projetos
de Lei n°s 256, 261, 276, 280, 281, 292, 294, 297, 305. 319 e 325/99, que são
aprovados Cumprida a finalidade da reunião a Presjdêncja agradece a
presenca dos parlamentares convoca Os membros da Comissão para apróxlma reunjão extraordinárja determjna a l avratura da ata e encerra ostrabaihos

Sala das Comtssöes 12 de agosto de 1999.
Ivo José. Prestdente - João Leite - Luiz Men ezes.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 16/8/99
Presidéncia do Deputado Doutor Viana

Sumário: ComparecimefltO - Falta de 'quorum" - Ordem do Dta.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz Doutor

Viana - Fábio Avetar - Marco Regis - Mauro Lobo - Pastor George.
Falta de "Quorum"

o Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - As 20hl5min, a lista de
cornparecimentO não registra a existéncia de nãmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhä, dia 17, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 11 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAC DE
FISCALIZAcAO FINANCEIRA E ORcAMENTARIA

As dezesseis horas do dia oito de julho de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Mãrcio Cunha, Mauro
Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho e Rogérlo Correia, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacãO de
requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscruta pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se a 1 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposlcöes
sujeitas a apreciacão do Plenário da Assembléia. Colocados em duscusSão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela aprovacão na forma
do vencido. em 1 0 turno, do Projeto de Let n° 187/99 corn a Emenda n° 1
(relator: Deputado Eduardo Hermeto) e do Projeto de ResolucãO n° 408/99
(relator: Deputado Rogério Correia). Cumpruda a finaludade da reunião, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares. convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determine a lavratura da eta e
encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes, 17 de agosto de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rêmolo Abuse - Rogério Correia-

F—
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ATA DA 4a REUNJAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO COLERA
NO VALE DO JEQUITINHONHA

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de agosto de mu
novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes as
Deputados Arlen Santiago, Doutor Viana e Márcio Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente Deputado
Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reuniäo
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A seguir. a Presidência informa que a reunião se destina a obter
esciarecimentos sobre as acöes da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável visando a preservaçao do meio ambiente nas
cidades mineiras e sua relação corn a ocorréncia de cólera. Informa, ainda,
que serão ouvidos na reunião Os Srs. João César de Freitas Pinheiro,Su perintendente de Poiftica Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentdvel e Eduardo Firmo Durso,
Supervisor Regional do Alto Jequitinhonha do Instituto Estadual de Florestas -
IEF -, representantes respectivamente dos Srs. Tilden Santiago, Secretário
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e Evandro Xavier Gornes,
D i retor-Geral do IEF. Logo após, a Presidente passa a palavra ao Deputado
Márcio Kangussu, que explrca a objetivo da reunião. Em seguida, as
convidados fazem sua exposiçao e respondem as perguntas formuladas
pelos Deputados conforme consta nas notas taquigraficas Após Os debates,o Deputado Doutor Viana apresenta requerimento, em que solicita seja
prorrogado o prazo de funcionamento desta Comissão por mais 30 dias.
Solicita. ainda, sejam convidados as conseiheiros das Cámaras de
Biodiversidade e de Recursos Hidricos e a Diretor-Geral do IGAM para
prestar esc iarecimentos a Comissão sobre a defesa do rneio fisico. biótico esocioeconOrnrco Submetidos a votacão, são Os requerimenos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidêncja agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
práxima reunrão extraordinárja a ser real izada em 16/8/99. as 16 horas, na
Sala das Comissöes corn a finalidade de se discutir, em audiência püblica, a
liberacão de recursos para a solução do problema do cólera no vale do
Jequitinhonha contando com a participaçao de Deputados Federais, Prefeitos
Municipais e representantes de associacoes dessa região. Determina a
lavratura da ata e encerra as trabaihos

Sala das Comissöes, 16 de agasto de 1999.
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Arlen Santiago, Presidente - Doutor Viana - Márcio Kangussu.
ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO

COLERA NO VALE DO JEQUITINHONHA
As dezesseis horas e quinze minutos do dia dezesseis de agosto de mu

novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados Arlen Santiago, Doutar Viana e Marcia Kangussu, membros da
supracitada Comissão. Havendo nürnero regimental, a Presidente, Deputado
Arlen Santiago, declara aberta a reuniãa e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura da ata da reuniãa
anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A Presidéncia informa que a reuniãa se destina a discutir, em audiência
püblica, a Iiberação de recursos para a solução do problema do cólera no vale
do Jequitinhonha. A seguir, lé oficio da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal,
em que justifica sua auséncia nesta reunião; tece suas consideracöes iniciais
sobre o objetivo da reunião e passa a palavra ao Deputado Marcia Kangussu,
que discorre sabre as atividades desenvolvidas nesta Comissão. Após,
informa que serão ouvidos a Sr. Romeu Queiraz, Deputado Federal; a Sr.
Ricardo Mendes Pinto e a Sra. Nilzete Moreira Oliveira, Prefeitos Municipais
de Pedra Azut e ltaobim, respectivamente; as Srs. Romércio Oliveira Gobira,
Secretário de Saüde de Almenara e representante do Prefeito desse
Municipia: Ronaldo Mota Dias, Presidente da Associacão dos Municipios da
Area Mineira da SUDENE - AMAMS -; e Roberto Grapiüna, Presidente da
Associacão Microrregional do Baixo Jequitinhonha - AMBAJ. Registra, ainda,
a presenca da Sra. Cátia Silene Mareira Porto, Secretária de Saüde de
Itaobim. Os convidados fazem suas exposiçöes e apresentam sugestöeS para
o combate ao cólera na referida região. Abrem-se as debates entre as
Deputados e as convidados, conforme consta nas notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
convidados e dos parlamentareS, convoca as membras da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das ComissOes, 17 de agosto de 1999.
César de Mesquita, Presidente - Dautar Viana - Marcia Kangussu.

TRAMITAcAO DE pRoPosIcoES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUcAO N o 469/99

Mesa da Assembléia
Relatório

Apresentado pela Mesa da Assembléia no usa da campeténcia que lhe
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reserva o art.79, incso VII, almnea "h', do Regimento Interno, o Projeto de
Resoluçao no 469/99 visa a conceder licença ao Governador do Estado. Sr.
Itarnar Augusto Cautiero Franco, para se ausentar do Estado por periodo
superior a 15 dias. Publicado em 5 de agosto do corrente ano, o referido
projeto, em obediência ao que preceitua a alinea "a' do inciso VIII do art. 79
do Regimento Interno, vem a esta Comissäo corn o objetivo de receber
parecer para o 1° turno, o qual é emitido nos termos seguintes.

Fundarnentacao
0 art. 62 da Constituiço Estadual, que arrola as matérias de competêncja

privativa da Assernbleia Legislativa, em seu inciso XII, enumera como uma
delas a concessão de autorizaçao ao Governador para ausentar-se do
Estado, quando a auséncia exceder 15 dias. For sua vez, o Regirnento
Interno, ao dispor sobre esta matéria, determina em seu art. 79, que a Iicença
seja formalizada por meio de projeto de resolução de iniciativa da Mesa, a
qual incumbe, também, emitir os respectivos pareceres.

Dessa forma, cumpridas as exigéncias constitucjona is e regimentais
referentes a matéria, somos por sua aprovaçao.

Conclusâo
Pelo exposto, nosso parecer é pela aprovaçao, no 1 0 turno, do Projeto deResolucão n o 469/99 taP como apresentado
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 17 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo. relator - Durval Angelo - Gil

Pereira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 590 REUNIAO ORDINARIA, EM 17/8/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1 0 Fase (Expediente): Atas
- Correspond éncia: Mensagem no 49/99 (encaminha o Projeto de Lei no
497/99), do Governador do Estado - OfIcios - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentacão de Proposicöes: Projetos de Lei n

os 498 a 506/99 -

Requerimentos nos 544 a 560/99 - Requerimentos da Deputada Elaine
Matozinhos e dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, Rogério Correia,
Paulo Piau (2), Maria Tereza Lara, Arlen Santiago, João Leite e outros, Dalmo
Ribeiro Silva, Alencar da Silveira J0nior, Antonio Carlos Andrada, Anderson
Adauto e outros e da Comissäo de Defesa do Consumidor - CornunicacOeS:
ComunicacOes dos Deputados Alencar da Silveira Junior, Cabo Morais, Bené
Guedes (2), Agostinho Silveira (2), Paulo Pettersen, José Braga, Luiz
Fernando Faria, Amilcar Martins e Heby TarqUInio, das ComissOes de Sake,
de Administracão P01blica, de Educacão e de Direitos Humanos e da
Comissão Especial para Proceder a Estudos sobre o Endividamento do
Estado - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ailton Vilela, Dalmo
Ribeiro Silva. Maria Tereza Lara, Heby TarqUinio, Alencar da Silveira JOnior e
Miguel Martini - 2 a Parte (Ordem do Dia): l a Fase: Abertura de lnscriçOes -
Decisöes da PresidOncia (2) - Palavras do Sr. Presidente - Acordo de
Lideranças - DecisOo da Presidéncia - Acordo de Lideranças - Decisão da
Presidéncia - Leitura de ComunicacOes - Despacho de RequenmentoS:
Requerimentos dos Deputados Rogério Correia, Sebastião Navarro Vieira,
Alencar da Silveira Junior, Anderson Adauto e outros. João Leite e outros e
Dalmo Ribeiro Silva; deferimento - Votação de Requerimentos.
Requerimentos dos Deputados Arlen Santiago, Maria Tereza Lara, Paulo Piau
(2) e AntOnio Carlos Andrada e da ComissOo de Defesa do Consumidor
aprovacão - Requerimento n o 283/99; aprovacão - Requerimento no 285/99;
aprovacão na forma do Substitutivo n o i - Requerimento n o 302199, aprovacão
- Requerimento no 303/99; aprovacâo corn a Emenda no 1 - Requerimento no
309/99: aprovacão - Questão de ordem - RequerimefltO do Deputado
SebastiOo Navarro Vieira; deferimento; discurso do Deputado Sebastião
Navarro Vieira - Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
deferimento; discurso do Deputado Sargento Rodrigues - Discurso do
Deputado Alberto Bejani - 2 1 Fase: Discussão e Votação de ProposicOes:



L

304Requerimeno do Deputado Rémolo Aloise; aprovacao;verificacao de
votação; Inexisténcia de nOmero regimental para a continuacão dos trabalhos
- Encerramento Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados
Anderson Adauto - Dual Angelo - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar
da Silveira JOnior - Alvaro AntOnio - Ambrosia Pinto - AntOnio Andrade -
Antonio Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio Julio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - César de Mesquita - Chico Rafael
- Cristiano Canêdo Dalmo Ribeiro Silva Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fãbio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José - Joâo Batista de Oliveira - João Leite -
JoOo Paulo - JoOo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
MOrcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

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

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reuniào. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos Corn a palavra, a Sr. 2 0-SecretOrjo para proceder 0 leitura
das atas das quatro reuniöes anteriores.

1 Pa rte
ia Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 20-Secret6rio "ad hoc", procede 0 leitura

das atas das quatro reuniöes anteriores, que sOo aprovadas sem restriçOes
CorrespondOncia

- 0 Deputado Hely TarquInio, l°-SecretOrio "ad hoc". 10 a seguinte
correspondOncia:

"MENSAGEM NO 49/99*
Belo Horizonte 12 de agosto de 1999.
Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar a Vossa ExcelOncia para exame dessa
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egregia Assembléia Legislativa, o projeto de lei inclusa, que dispOe sobre
medidas sanitárias para a erradicacäO de doenca animal, acompanhado de
exposicão de motivos do Secretário de Estado de Agricultura. Pecuária e
Abastecimento.

Solicitando que o projeto de lei seja apreciado em regime de urgOncia,
reitero a Vossa ExcelOncia as expressOes de meu elevado apreco e distinta
consideracãO.

Itamar Franca, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N O 497/99

DispOe sobre medidas sanitOriaS para a erradicação de doenca animal.
Art. 1 0 - Fica instituida a prática de erradicacOo de doenca animal e de

controle de qualidade dos produtas agropecuOrios no Estado de Minas
Gerais.

Art. 20 - Para as efeitos desta lei, considera-se:
I - erradicaçOo de doenca animal o conjunto de medidas destinadas a

eliminar doenças existentes ou recém-introduzidas no Estado, em relaçOo a
qualquer espécie animal;

II - controle de qualidade o conjunto de normas e padrOes para certificação
de produtos agrapecuOrioS.

Art. 30 - A prática de erradicação de doenca animal serO desenvolvida pelo
Instituta Mineiro de Agrapecuária - IMA -, por meio de programas especIficas,
elaborados para cada tipo ou grupo de doencas, inclusive as emergenciais ou
exOticas, em consonOncia corn as diretrizes e normas legais instituidas pelo
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, par organizacOes internacionaiS
e de acordo corn as prioridades estabelecidas pelos programas
governamentais.

§ 1° - Considera-se doenca exotica ou emergencial aquela diagnosticada
peta primeira vez em uma determinada area geogrOfica.

§ 2° - Caracteriza-se também coma emergencial a doenca que ocorrer em
nivel alarmante ou que nao for diagnosticada no prazo minima de 2 (dais)
anas.

Art. 4° - Para efeita de erradicacão, a diagnOstico ou a confirmacOO da
doença deverO ser feita par meio de exarne laboratorial especifico para a
doença e a espécie animal, au, clinicamente, quanda as evidéncias,
analisadas par mais de urn medico veterinária, confirmarem a existéncia da
doença.

Art. 50 - As rnedidas de erradicacOo podem variar de acordo corn a doença
e a espécie animal, competindo ao Instituta Mineiro de AgrapecuOria - IMA -:

I - interditar area pOblica au privada;
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II - apreender, sacrificar e destruir as animals Contaminados e seus contatos

devidamente idenfifjcados
III - proibir o trnsjto a comércio e a utUizacâo de animais, de produtos, de

subprodutos e de materiajs que representem risco de propagacao de doença
ou que estejam em desacordo corn as normas legais e regulamentarespertinentes

IV - destruir ou interditar, quando necessárjo instalacöes ou benfeitorias
V - solicitar apoio das polIcias clvil e militar, bern coma de outras instituicoes

pOblicas, para a Integral cumprirnento das medidas de erradicacao de doença
animal;

VI - estabelecer e classificar, em caso de acorrência de daença animal as
areas focal, perifocal e tampão, identifjcando as animals doentes, seus
contatos e Outros animais suscetiveis a doença, para sacrificio e destruicao;

VII - estabelecer narmas técnicas e acompanhar Os trabalhos dere povoamento de area contaminada após limpeza, desinfeccao e
desinterdiçäo

Parãgrafo unico - Para efeito deste artigo, entendese
1 - por sacrificia sanitdrio a eliminaçao de animal, de rebanha enfermo e

contaminado, direta ou indiretamente seguida de cremacaa e enterramento
no local em que se encontra;

2 - por abate sanitdrio o sacrificio de animal existente em uma determinada
area ande fol d iagnosticada a doença exótica ou emergencial, encaminhado a
frigorifico, abatedouro ou local previamenfe determinado mediante
acampanharnento fiscalizacao e inspeçáo por agente fiscal do IMA.

Aft 6 0 - No exerciclo do pader de palicia administrativa , na area da defesasanitarra animal, compete ao MA:
I - coordenar as trabalhos de avaliaçao de animais , instalacoes eeq uipamentas que devem ser destruidos para efeito de indenizacão
II - interditar e apreender velculo nào desinfetado usado para a transporte

de animal em area focal au perifocal ou fora dela, por recomendaçao técnica
do seu agente fiscal;

Ill - desinfetar area e instalaçao destinada a animal e seus produtos,
subpradutos e derivados

IV - credenciar pessoa fisica au juridica para executar trabalhos delegaveis,
de acorda corn as normas Iegais

V - estabelecer normas técnicas e acampanhar as trabalhos derepovoamento da area contaminada após sua limpeza e desinfeccao
VI - multar condutor de velcula transportador de animais em trânsito, semdocumentacao sanitária
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VII - multar condutor de tropa de animals em trãnsito, sem documentacão
sanitária;

VIII - desinterditar areas pOblicas e privadas, bern coma instalacöes e
benfeitoriaS.

§ 1 1 - A avaliação, para efeito do disposto no inciso I deste artigo, será
realizada par comissãa designada pelo Diretor-Geral do IMA, devendo dela
fazer parte urn representante do produtar a ser indenizada.

§ 20 - A multa prevista nos incisas VI e VII deste artigo sera de valor
correspondente, respectivamente, a 200 (duzentas) e 100 (cern) UFIRs,
sendo cabrada em dobro na reincidéncia.

Art. 7° - Cabe ao IMA emitir o Cartão de Controle Sanitária, destinado a
identificar a criadar, a propriedade e a municipia em que esta se situa, bern
coma a indicar a populacão animal par faixa etdria e as dados sabre a
vacinacãO.

§ 1 0 - 0 usa do Cartãa de Controle Sanitário é pessaal e intransferivel.

§ 20 - A uti!izaçàa do Cartãa de Controle Sanitário par produtor rural que
não seja a seu titular sujeita a infratar a multa de 100 (cern) UFIRs, que será
cobrada em dobra na reincidéncia.

Art 80 - Fica estabelecida a obrigatariedade do usa de piso emborrachado
ou similar nos velculos transportadores de animais, a partir de 12 (daze)
meses da data da publicacãa desta lei.

Art. 91 - 0 IMA exigirá responsável técnica para a controle de qualidade em
estabelecimenta agropecuária, devenda a profissional e a empresa satisfazer
as normas previstas na Iegislacãa especifica de registra no Canseiha
Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais ou no Canselha
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronamia de Minas Gerais, tendo em
vista a atividade básica da empresa, nos termas da Lei Federal n° 6.839. de
30 de autubra de 1980.

Art. 10 - E da competéncia privativa de medico veterindria a desempenha
das atividades de assisténcia técnica e de defesa sanitária animal, previstaS
no artigo 5° da Lei Federal n° 5.517, de 23 de outubra de 1968.

Art. 11 - Em caso de foco. a Diretor-Geral do IMA paderâ salicitar a
autoridade administrativa competente a declaracãa de situação de
emergência.

Art. 12 - A Secretaria de Estada do Meia Ambiente e DesenvalVimeflta
Sustentável dará suparte técnica ao IMA para a reatizaçãa de trabalhos
relacionados cam a meia ambiente.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua puolicacäa.
Art. 14 - Revagam-se as dispasicöes em cantrária."
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- Publicado 	 308vai o projeto as Oomlssöes de Justiça. de Politica Agropecuarj8e de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do aft 188, c/c a art.
102, do Regimento Interno.

* - Pubhcado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretárjo de Administraçao , informando que foi
consultada a Pasta da Educacao a respeito do assunto de que trata a Projeto
de Lei n° 268/99 (reversão de im6vel que menciona ao dominia do Municipio
de EIói Mendes) e que esta Casa sera cientificada tao logo hajap ronunciarnento daquele órgão. (- Anexe-se ac, Projeto de Lei n° 268/99.)

Do Sr. José Augusta Trapia Reis, Secretárjo da Fazenda encaminhando
em atençao a pedido do Deputado Rémolo Aloise, a relacão dos pagamentos
efetuados as construtoras contratadas pelo Estado no periodo de juiho a
dezembro de 1998; quanta ao objeto do contrato, sugere seja solicitado
diretamente ao órgão executor, uma vez que aquela Pasta não possui tal
inforrnacao

Do Sr. Max Oliveira dos Santos, Prefeito Municipal de lnhaüma,
manifestandose contrárjo ao carte das verbas de subvençao social. (- Anexe-
se ao Veto Parcial a Proposicao de Lei n° 14.125.)

Do Sr. Bernardo David Teixeira Presidente da Cârnara Municipal deParaopeba, e outros Vereadores, manifestandose contra a aprovaçao do
Projeto de Lei n° 356/99, que cria a autarquia DETRAN-MG (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 356/99.)

Do Sr. José Elcio S. Monteze, Chefe do 6 0 DRF-DNER informando ematencao a requerimento do Deputado Doutor Viana (conservacão do
segmento da BR-365 de Patos de Minas ao entroncarnento corn a BR 040).
que as serviços ja estão sendo executados

Do Sr. Maurfcio Morars Santos, Secretárjo Municipal de Governo da
Prefeitura Municipal de Governador Valadares, encaminhando mensagem
publicada no "Diário do Rio Doce", em 25/7/99, do Prof. Waldir Carlos Pereira,
em que elogia a atuaçao do Prefeito Municipal daquela cidade, (- A Comissão
de Administraçao POblica.)

Do Sr. Marconi Edson Rodrigues Barbosa, Vereador a Cãmara Municipal deMontalvân,a e Presidente da Cornissão Erna ncipacionista do distrito de
Pitarana encaminhando documentacao corn vistas a emancipacao doreferido distrito. (- A Corn issão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. Antonio Geraldo da Silva, Vereador a Cãmara Municipal deDivinópo!is , solicitando a liberacão do Plenário, em 7/9/99, para a realizaçao
de reunião especial corn vistas a entrega da Comenda Internacional Natura e
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Ciência.
Do Sr. Ronaldo Guimarães Gouvêa, Diretor de Operacão de via do DER-

MG, acusando a recebimento do Oficio n° 1 .346/99/SGM e informando que Os

procedimentos de fiscalização objeto do referido requerimento foram
baseados nas Portarias n°s 1.389 e 1.397/98, do DER-MG, e que esse órgão
está preparando legislacOo especifica a firn de aprimorar os instrumentoS
atuais. (- A Comissão de Transporte.)

Das Sras. Ana Maria de Oliveira Batista, Maria Aparecida Ferreira e
Sebastiana Silva Freitas Garcia, respectivamente, Diretoras das Escolas
Estaduais Antonio Carlos, de Mantena; Fernando Melo Viana, de Minduri; e
da Escola Municipal Santa Rosa, de Carneirinho; Marcy Rodrigues Pereira e
outras e Maria da Paz Silva Magri e outras, do Colegiado de Diretores da
Jurisdição da 3 1 SIRE - Barbacena, solicitando seja rejeitado o Projeto de Lei
n° 448/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 448/99.)

Do Sr. Constantino Eliziário Magalhães, Presidente da Associacão dos
Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais, solicitando urgéncia na apreciacão
do Projeto de Lei n° 181/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 181/99.)

Do Sr. Manoel Otoni Neiva, Presidente da Companhia Forca e Luz
Cataguases-Leopoldina tecendo consideracOes a respeito da recente
manifestação contra a construcão de novas hidrelétricas no Estado. (- A

Comissão de Meio Ambiente.)
21 Fase (Grande Expediente)
ApresentacãO de ProposicOeS

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposicOeS e a conceder a
palavra 20S oradores inscritos para a Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas 0 Mesa as seguintes propoSicOes
PROJ ETC DE LEI N° 498/99

DispOe sabre as politicas florestal, de protecão a biodiversidade e de uso
alternativo do solo no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As florestas e as dernais formas de vegetacão existenteS no

Estado, reconhecidas de utilidade ao meio ambiente e as terras que

revestem, bern coma Os ecossistemas por elas integrados, são bens de
interesse comum, respeitado o direito de propriedade, corn as limitaçOeS que
a legislaçOo em geral e esta lei, em especial, estabelecem.

Art. 2° - A utilização dos recursos vegetais naturais e as atividades que
importem usa alternativo do solo como instrumentos de desenvolvimento
sustentavel serOo conduzidas de forma a assegurar o equilIbrio ecolôgico e a
melhoria da qualidade de vida, observadas as seguintes diretrizes:
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I - proteçao e conservaço da biodiversidade; 	
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- proteçao e conservaçao das águas:
III - preservac 	 do patrimonjo genetico:
IV - funcâo social da proprjedade
V - compatibilizaçao entre o desenvolvimento socioeconômjco e o equjlibrioambjentaj
A 30 - 

A polItica florestai e de protecao a biodiversidade no Estado ternpor objetjvos
- assegurar a protecao e a COnseacao das forrnacoes vegetais nativas;

II - garantir a integridade das espécies vegetais e anjmajs endémicas ramsou a meacadas de ext!ncao assegurando a manutencao dos ecossistemas aque pertencem;

III - discip!inar a exploracao dos recursos vegetais naturais e 
0 USOalternativo do solo:

IV - controlar a exploraçao a utilizacao o transporte e o consumo deprodutos e subprodutos da flora, em especial 
Os provenjenfes dosecossistemas nativos

V - preven!r as alterac(5es adversas das caracteristicas e atributos dosecossistemas nativos;
VI - promover a recuperaçao de areas degradadas
VU - proteger a flora e a fauna silvestres
VII! - desenvolver ago-es corn a finajidade de suprir a demanda de produtosda flora susceptiveis de exploraçao e uso;
IX - estimular programas de educaç50 ambientaf e de turismo ecologico;
X - promover a compatlbjlização das acôes de polItica forestal e de

proteçao a blodiversidade corn as açöes das demais politicas 
relacionadascorn Os recursos naturals.

Art. 4 1 - Considera-se órgáo corn petente pam as ago- es previstas nesta lei oInstituto Estadual de Florestas - EF -, ressalvados os casos de necessidadede !Ice
ncamento arnbientaj pelo COnsejho de Pojitjca Ambjentaj - COPAM -previstos em lei.

Art. 5° - 0 poder pObljco criará rnecanisrnos de fomento aI - florestamento e reflorestamento corn o objetivo de
a) favorecer o suprimento e 0 COnsurno de madeira produtos lenhosos esubprodutos para uso Industrial Cornercial doméstico e social:b) mlnimizar o Impacto da exploraçao e da utilizaçao das forrnaçoesvegetais nativas;
C) complementar programas de conservac5o do solo e de regeneraçao oure
cornposiçao de areas degradadas para incrernento do potencial forestal do
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Estado, bern como de minimizacão da erosão do solo e do assoreamento de
cursos de agua naturals ou artificlais;

d) desenvolver projetos de pesquisa, educaçâo e desenvolvimentO
tecnológico, visando a utilização de espécies nativas ou exóticas em
prograrnas de reflorestamento;

e) desenvolver programas de incentivo a transferéncia e a difusão de
tecnologia e de métodos de gerenciamento

f) promover e estimular a elaboracão e a implantacão de projetos para a
recuperacão de areas em processo de desertificacãO;

II - pesquisas direcionadas para:
a) preservacão, conservacao e recuperacão de ecossistemaS;
b) criação, irnplantacão e manejo das unidades de conservacão;
c) manejo e uso sustentado dos recursos vegetais;
III - desenvolvimento de prograrnas de educacào ambiental para a protecão

da biodiversidade;
IV - desenvolvimeflto de prograrnas de turismo ecologico e ecoturismo.
Art 6° - 0 poder pCblico promovera o monitoramento dos ecossisternas

terrestres e aquáticos, implantando e mantendo a infra-estrutura adequada,
corn vistas a adoção de med idas especiais de proteçao.

Art. 7° - Para efeito do disposto nesta lei, as florestas e as demais formas
de vegetacão classificam-se em:

- prod utivas corn restrição de uso, assim consideradas as areas revestidas
ou não corn cobertura vegetal que produzam beneficios mCiltiplos de interesse
cornum, necessarios a manutenção dos processos ecologicos essenclais a
vida:

II - de producão, assim consideradas:
a) as destinadas ao suprirnento sustentado da maténa-prima de origem

vegetal necessaria as atividades socioeconôrniCas
b) as originárias de piantios integrantes de projetos forestaiS,
c) as forrnas florestais integrantes de sistemas agroflorestals, conforme o

disposto no inciso I do art. 13 0 desta lei.
Art. 8° - As areas produtivas corn restriçâo de uso classificam-se em:
I - de preservacão permanente;
II - integrantes de reservas legais;
III - integrantes de unidades de conservacão.
Art. 9° - Consideram-se areas de preservacãO permanente as revestidas ou

não corn cobertura vegetal e situadas:
I - nos locals de pouso de a yes de arribacão, assirn declarados pelo poder

pOblico ou protegidos por convénlo, acordo ou tratado internacioflal de que o
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- ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água, a padir do leito maior
sazonaj medido horizontal mente, cuja largura minima, em cada margem, sejade:

a) 30m (trinta metros), Para o curso d'água corn largura inferior a 1 O (dezmetros):
b) 50m (ctnqüenta metros), Para o curso d'água corn largura entre lOm (dez

metros) e 50m (cinqüenta metros);
c) lOOm (cern metros), Para cursos d'água corn largura entre 50m

(cinquenta metros) e 200m (duzentos metros);
d) 200m (duzentos metros), Para cursos d'água corn largura entre 200m

(duzentos metros) e 600m (seiscentos metros);
e) 500m (quinhentos metros), Para cursos d'água corn largura superior a

600m (seiscentos metros);
Ill - ao redor de lagoas ou reservatórios de água, naturais ou artificiais,

desde o seu nivel mats alto, medido horizontalmente em faixa marginal cujalargura minima seja de;
a) 30m (trinta metros) Para os situados em areas urbanas;
b) 1 00 (cern metros) Para reseatOrios naturais de água situados em area

rural, com area superior a 20ha (vinte hectares);
c) 50m (cinquenta metros) Para reseatórjos naturais de água situados em

area rural, corn area igual ou inferior a 20ha (vinte hectares);
d) 30m (trinta metros) Para corpos hidricos aificjais com area superior a20ha (vinte hectares)
e) 10m (dez metros) Para reseatorios aificiais corn area igual ou inferiora 20ha (vinte hectares)

IV - nas nascentes ainda que intermjtentes qualquer que seja a sua
situacão topografica, num raio minimo de 60m (sessenta metros);

V - no topo de rnorros, montes e montanhas , em areas delimitadas a partir
da curva de nivel correspondente a dois terços da altura da elevacao emrelacao a base;

VI - nas encostas ou partes destas, corn declividade igual ou superior a cern
por cento ou 450 (quarenta e cinco graus) na sua iinha de major dec!ive,
podendo ser inferior a esse parâmetro a critério técnico do órgão competente
tendo em vista as caracteristicas edáficas da regiâo;

VII - nas linhas de cumeadas, o terço superior, em reiacão a base, nos seus
montes, morros ou montanhas fracao essa que pode ser alterada Para maior,a critér p o técnico do órgao competente, quando as condicoes a mbientaisassim o exigirem;
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VIII - nas bordas de tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do

relevo, em faixa corn largura igual ou inferior a lOOrn (cern metros), em
projeçôes horizontais;

IX - em altitude superior a 1.800m (mil e oitocentos metros);
X - em ilhas, em faixa marginal além do Ieito maior sazonal, medido

horizontal mente, de conformidade corn a largura minima de preservacão
permanente exigida Para o corpo de água em questão;

XI - em veredas, conforme dispöe a Lei n° 9.375, de 12 de dezembro de
1986, corn as aiteraçôes introduzidas pela Lei n° 9.682. de 12 de outubro de
1988-

§ 1 0 - Consideram-se, ainda, de preservacão perrnanente, quando
declaradas por ato do poder pUblico, as areas, revestidas ou não corn
cobertura vegetal, destinadas a:

I - atenuar a erosão;
II - formar as faixas de protecão ao Iongo das rodovias e das ferrovias;
III - proteger sitio de excepcionai beleza, de valor cientifico ou histórico;
IV - abrigar populacão da fauna ou da flora raras e ameacadas de extinção;
V - manter o ambiente necessário a vida das populacôes indigenas;
VI - assegurar condicOes de bem-estar ptiblico;
VII - preservar os ecossistemaS.
§ 2 0 - Nas areas consideradas de preservacão permanente, compreendidas

nos perimetros urbanos definidos por leis municipals, nas regiöes
metropolitanas e nas aglorneracöes urbanas do Estado, será observado a
disposto nos respectivos pianos diretores e nas leis de uso do solo,
respeitados os principios e limites definidos neste artigo.

§ 3° - Nas areas consideradas de preservacão permanente onde a
ocupacão antrôpica já esteja consolidada, de acordo corn a regulamentacão
especIfica e constatacao do órgão competente, será respeitada a ocupacâo,
desde que atendidas as recomendacöes técnicas do poder pDblico Para a
adoção de medidas mitigadoras, sendo vedada a sua expansãO.

Art. 10 - A utilização de areas de preservacão permanente so sera admitida
corn autorizaçOo do OrgOo competente e se assirn dispuser a piano de manejo
da unidade de conservacãO.

§ 1 0 - Quando se tratar de unidade de conservacOo, a autorizacãO a que se
refere este artigo serO concedida sornente se assim dispuser seu piano de
manejo.

§ 2° - Os critérios Para definição e usa das areas de preservacão
permanente serão estabelecidOs ou revistos pelo Orgão competente,
mediante deiiberacão do Conseiho Estadual de Polltica Ambiental - COPAM -,
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adotando-se como unidade de pianejamento a bacia hidrografica, por meio de
zoneaniento especIfico, respeitado o seu piano de manejo.

§ 30 - o zoneamento e o piano de manejo de bacias hidrográficas, para Os
fins deste artigo, podero ser feitos por iniciativa de pessoa fisica ou juridica,
e serão executados por profissionais habilitados, submetidos ao órgâo
competente pam aprovação e referendados ou homologados pelo COPAM

Art. 11 - Considera-se Reserva Legal a area representativa do ambiente
natural da regio, equivalente a no minimo vinte por cento da area total da
proprredade rural näo sujerta a regime de utiiizaçao lirnitada, ressalvadas as
areas de preservaçao permanenfe previstas nesta lei.

§ 10 - A implantacao da area da Reserva Legal compatibilizará a
conservaçao dos recursos naturals e o uso econômico da propriedade.

§ 2° - A intervenco em areas de Reserva Legal corn cobertura vegetal
nativa depende de autorizaçao do órgão competente. vedado o corte raso

§ 30 - A autorizaçao a que se refere o § 2° sornente sera concedida em
unidade de conservação se assim dispuser seu piano de manejo.

Art. 12 - Para o cálculo da porcentagem prevista para Reserva Legal a
critérro da autoridade competente, poderá ser computada area de
preservaçao permanente:

- nas propriedades corn area igual ou inferior a 50ha (cinquenta hectares),
quando a soma das areas de preservacao permanente e da Reserva Legal for
superior a cinqUenta por cento da area total da propriedade

nas propriedades corn area superior a 50ha (cinqUenta hectares),
quando a soma das areas de preservaco permanente corresponder a
crnqUenta por cento da area total da propriedade

§ 1° - A Reserva Legal sera aemarcada a critério da autoridade competente,
preferencalmente em terreno continuo e corn cobertura vegetal nativa.

§ 2°- Respeitadas as peculiaridades locals e o uso econômico da
propriedade, a Reserva Legal será demarcada em continuidade a outras
areas protegidas, evitando-se a fragmentacao dos remanescentes
vegetacionas e mantendo-se os corredores necessários ao abrigo e ao
deslocamento da fauna silvestre.

§ 30 - Nas propriedacies rurais corn area inferior a 50ha (cinquenta
hectares), poderão ser computados, para efeito de fixaçao do percentual de
Reserva Legal previsto neste artigo, a critério da autoridade competente, além
da cobertura vegetal nativa, Os maciços arbóreos frutiferos, ornamentais ou
industriars ou as areas ocupadas por sistemas agroflorestais.

§ 4° - A area de Reserva Legal deverá ser averbada, a margem do registro
do imóvel, no cartôrio de registro de imOveis competente, sendo vedada a
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alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer titulo.

§ 5° - No caso de desrnembramefltO da propriedade, a qualquer titulo, a
area da Reserva Legal será parcelada na forma e na proporcionalidade do
desmembramento da area total, sendo vedada a aiteracão de sua destnacão.

§ 6° - 0 proprietário ou o usuário da propriedade poderá relocar a area da
Reserva Legal, mediante piano aprovado pela autoridade competente,
observadas as lirnitacöes e resguardadas as especificacöes previstas neste
artigo.

Art. 13 - 0 proprietário rural fica obrigado, se necessarlo, a recompor, em
sua propriedade, a area de Reserva Legal, podendo optar pelos seguintes
procedimentos:

- piantio em parcelas anuais ou implantacão e manejo de sistemas
agroflorestais;

II - isolamento total da area correspondente a compiementacãO da Reserva
Legal e adoçäo das técnicas adequadas a conducão de sua regeneracâO;

Ill - aquisição e incorporacão a propriedade rural de gieba contIgua, corn
area correspondente a da Reserva Legal a ser recomposta, condicionada a
vistoria e aprovacäo do órgão corn petente;

IV - aquisição de gleba não contigua, na mesma bacia hidrográfca, e
instituicão de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN -,
condicionada a vistoria e aprovacão do órgão corn petente;

V - aquisicão, em comurn corn outros proprietarios, de gleba não contlgua e
instituiçào de RPPN, cuja area corresponda a area total da Reserva Legal de
todos os condôminos ou co-proprietarios, condicionada a vrstoria e aprovacão
do órgão corn petente;

VI - participacão na formaçao de RPPN em propriedade de terceiros, na
mesma bacia hidrográfica, nos termos desta lei.

§ 1° - C Poder Executivo estabelecera critérios e padröes para 0 plantio e
para a implantacão e manejo dos sistemas agroflorestais a que se refere o
inciso I do "caput" deste artgo.

§ 2° - Nos casos de recomposicáo da area de Reserva Legal, pela
instituição de Reserva Particular do Patrimôno Natural - RPPN -, na forma
dos incisos IV, V e VI do "caput" deste artrgo, a averbacão do ato de
instituigâo, a margem do registro do imóvel, mencionara expressamente a
causa da instituição e o nUmero cia matricula do imOvel objeto da
recomposicão.

Art. 14 - Em parcelamento de imóvel rural e em projeto de assentamento ou
colonizaçáo rural, a area destinada a composigão cia Reserva Legal prevista
no art. 11 desta lei poderá ser agrupada em uma so porcâo em condominio
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Art. 15 - São unidades de conservaçao os espaços territoriais e seus
componentes, inclusive os corpos de água, corn caracteristicas naturals
relevantes, legalmente instituldas pelo poder püblico, corn limites definidos,
sob regime especial de administracao ou de restricao de uso, aos quais se
aplicarn garantias adequadas de proteçao de recursos naturals e
paisagisticos, bern como de conser-vacao ambiental

§ 10 - As unidades de conservaçao são divididas em dais grupos, corn
caracteristicas especificas

- unidades de proteçao Integral e uso indireto;
II - unidades de uso sustentávej e direfo.
§ 2°- As desa propriacoes para rmplantação de unidades de conservaçao

serão feitas na forma da eL
§ 30 0 poder püblico fixará, no orcarnento anual, o montante de recursos

financeiros para atender ao programa de desapropriacao de areas destinadas
as unidades de conser-vaçao, e as necessidades de implantaçao e
manutençao dessas unidades

Art. 16 - São unidades de conservação de protecão integral e usa indireto:
- parques estaduais ou municipais, assim consideradas as areas terrestres

e aquáticas que contenham exemplos significativos dos principals
ecossisternas regionais. espécies de plantas e animals e sitios
geomorfologicos corn significado cientifico, educacional, recreativo, histórico,
cultural, turistico, paisagistico e espiritual, em que se possa conciliar,
harmoniosamente a usa cientifico, educatjvo e recreativo corn a preservaçao
integral e perene do patrimônio natural;

- estaçoes ecológicas, assim consideradas as areas representativas dos
ecossistemas regionais, cujo usa tenha corno objetivos básicos a preservacao
integral da biota e dos demais atributos naturals existentes em seus lirnites, a
realizaçao de pesquisas cientificas bãsicas e aplicadas e a visitação pUblica
limitada a atividades educativas;

Ill - refigios da vida silvestre, assirn consideradas as areas terrestres ou
aquaticas sujeitas a intervençao ativa para fins de manejo, corn o propósito de
assegurar a manutençao de habitats e suprir as necessidades de
determinadas espécies da fauna residente ou migratoria, e da flora, de
mportãncja nacional, estadual ou regional, cuja dimensão depende das
necessidades das espécies a serem protegidas, em relação a seus habitats;

IV - monumentos naturais, assim consideradas as areas ou as espécimes
que contenham urna ou mais caracteristicas especIficas, naturals ou culturais.
notávejs ou corn valor ünico devido a sua raridade, que podem estar inseridos
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em propriedade particular, desde que seja possivel compatibilizar Os objetivas
da unidade corn a utilizacão da terra e dos recursos naturais do local pelo
praprietáriO

V - reservas particulares do patrimônio natural, assim consideradas as
areas de domlnio privado de relevante importãncia por sua biodiversidade,
por seu aspecto paisagIstico ou ainda por suas caraterIsticaS ambientaiS que
justifiquem açôes de recuperacãO e manutencãO

VI - areas assim definidas em lei pelo poder pablico.
§ 1° - As categorias e as limites das unidades de conservacão de protecãO

integral e usa indireto so podem ser alteradas par meio de lei autorizativa.

§ 21) - Nas unidades de proteção integral e usa indireta, não são perrnitidos
a coleta e a usa dos recursos naturals, salvo se compativeis corn as
categorias de manejo das unidades de conservacão.

§ 30 - As reservas particulares do patrimôniO natural tern par objetivo a
pratecão dos recursos ambientais representativos da região e poderão ser
utilizadas para o desenvolvimento de atividades de cunho cientIfico, cultural,
educacional, recreativo e de lazer e serão especialmente protegidas par
iniciativa de seus proprietOrios, mediante reconhecimentO do poder pObtico, e
gravadas corn perpetuidade.

Art. 17 - São unidades de canservacãO de usa sustentável e direto:
I - areas de pratecão ambiental, assim cansideradas aquelas, em geral

extensas, corn urn certo grau de ocupacão humana, dotadas de atributos
biOticos e abiOticos, estéticos ou culturais, especialmente importantes para a
qualidade de vida e a bem-estar das populacOes humanas, em cujo ato de
criação esteja previsto prazo para a zoneamento ecologicO-ecOnomiCO e cujo
usa tenha coma objetivas básicos proteger a diversidade biologica, disciplinar
a processa de ocupação, assegurar e incentivar a sustentabilidade do usa
dos recursas naturals que se deseja proteger;

II - areas de relevante interesse ecológica, assim consideradaS aquelas, em
geral de pequena extensão, corn pouca au nenhuma acupacãO humana, corn
caracteristicas e atributos naturals extraordinãrias, importantes para a
biodiversidade ou que abriguem exemplareS raros da biota regional,
constituIdas em terras pOblicas ou privadas;

III - reservas extrativistas, assim consideradas as areas naturais de daminia
pOblico, corn usa concedido as populacOes tradicianais, cuja subsisténcia se
baseia no usa mOltiplo sustentOvel dos recursos naturals e que paderãa
praticar, de forma corn plementar, atividades de extrativiSmo, manejo da flora,
agricultura de subsisténcia, criação de animaiS domésticos de pequena parte,
manejo de animais silvestreS e pesca artesanal

N
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IV - fiorestas estaduais, assim consideradas as areas corn cobertura
forestal de espécies nativas CU exóticas, de dominio pUblico, que tenham
como objetivo básico a produçao, por meio do uso mUitiplo e sustentável dos
recursos da flora, visando a suprir, prioritariamente necessidades de
populaçôes carentes, podendo também ser destinadas a educaçao ambiental
e ao turismo ecoiógico;

V -areas assim definidas em lei pelo poder pibIico.
§ 1° - 0 poder püblico emrtirá normas de uso e critérios de exploraçao das

unidades de uso sustentével e direto.
§ 2° - Nas unidades de conservação de USC sustentável e direto. é permitida

a utHizaçao sustentével de recursos naturais.
Art. 18 - Fica criado o Sistema Estadual de Unidades de Conservaçao -

SEUC -, constituIdo por urn conseiho gestor e pelo conjunto das unidades de
conset-vaçao estaduajs e municipais de dominjo pOblico ou privado,
reconhecidas pelo poder pUbhco.

§ 1 0 - Compete ao SEUC definir a politica estadual de gestão e manejo das
Unidades de conservaçao do Estado, bern como a interaçao dessas Uflidades
corn outros espaços protegidos.

§ 2° - A estrutura, o regime juridico, a politica e a gestao do SEUC serão
definidos em lei especifrca.

§ 30 - Ate que a lei referida no parágrafo anterior entre em vigor, o COPAM
adotará, no ãmbito de sua competêncja, as medidas necessárjas para
operacionalizar o SEUC, observadas as diretrizes e os principios
estabelecidos na Iegislaçao pertinente.

Art. 19 - As unidades de conservaçao de dominio pOblico estadual e as
terras devolUtas ou as arrecadadas peto Estado, necessérias a proteçao dos
ecossistemas naturais. na forma prevista no § 6° do art. 214 da Constituiçao
do Estado, ficarn incorporadas ao patrimônjo do IEF.

Parágrafo Unico - 0 disposto neste artigo nâo se aplica as Unidades de
conservaçao e as areas naturars cuja administração seja atribulda a outro
órgão estadual por ato do poder püblico.

Art. 20 - Os procedimentos relativos a prevencao, ao controle e ao com bate
a rncêndros florestais, bern coma as queimadas de modo geral, SãO os
definidos na Lei n° 10.312, do 12 de novembro de 1990, e em alteraçoes
posteriores.

Art. 21 A cobertura vegetal e Os demais recursos naturals dosrernanescentes da Mata Atlãntjca veredas, cavernas, campos rUpestres,
parsagens notáveis e CUtras unidades de relevante interesse ecológico,
ecossistemas especialmente protegidos nos termos da Constituiçao do
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Estado, ficarn sujeitos as medidas de conservacão estabelecrdas em
deliberacão do COPAM.

§ 1° - Somente se perrnitirá a utilização de remanescentes da Mata
Atlãntica, assim definida pelo poder pablico, por meio do code seletivo,
mediante técnicas e condiçöes que assegurem sua conservacão e garantarn
a estabilidade e a perpetuidade desse ecossistema, proibido a code raso.

§ 2° - 0 bioma da Mata Atlântica, que compreende as formaçöes florestais
classificadas coma floresta ombráfila densa, floresta ombrôfila aberta, floresta
ombrôfila mista, floresta estacional semidecidual e seus ecossistemas
associados, terá a sua conceituacãa, delimitação e modalidades de uso
definidas pelo COPAM, no prazo de ate vinte e quatro meses a partir da data
de publicacão desta lei, corn base em estudos realizados por comissão
técnico-cientifica constituida pelo Poder Executivo, respeitado o direito de
propriedade, corn as limitaçöeS estabelecidas pela legislacão vigente.

§ 3°- 0 biorna da Mata Seca, corn ocorréncia nuclear ao node do Estado,
situado entre o rio Verde Grande e a rio Verde Pequena ao node, a serra do
Espinhaco a leste, a rio Sao Francisco a oeste e a paralelo 17° ao sul, assrm
compreendido polo complexo do vegetacão da floresta estacional decidual,
caatinga arbórea, caatinga arbustiva arbórea, caatinga hiperxerófila, florestas
associadas corn aflorarnentos calcários o outros, rnata ciliar o vazante, seus
estágios sucessionais e seus ecossistemas associados, terá, nesses limites,
a sua conceituacão e as modalidades do uso definrdas polo COPAM, no
praza de vinte e quatra meses a partir da data de publicacão desta lei.
respeitada a direito de propriedade, corn as lirnitacôes estabelecidas pela
legislacão vigente.

§ 4° - Ate a curnprimenta do disposto nos § 2° e 3°, as conceituacôeS, as
delimitaçOes e as rnodalidades de usa das areas dos remanescentes da Mata
Atlãntica e do bioma da Mata Seca do Node de Minas Gerais serão definidas
polo órgão competente, nos terrnos da lei.

§ 50 - A utilizacão dos recursos existentes nos campos rupestres, nas
unidades de relevante interesse ecológico, nas paisagens notáveis, nas
cavernas e em seu entomb, bern coma qualquer outra tipo do alteracãO
desses ecassisternas, ficam condicionadas a prévia autorizacãb do órgão
carnpetente, ouvido a COPAM.

§ 6° - A exploracão dos recursos naturais nas veredas dependerá de
licenciarnenta do órgão cornpetente, de acordo cam a lei quo regula a
matéria.

Art. 22 - 0 Estado, diretamente, par meio do órgãa executiva cornpetente,
Cu ern convênia corn as rnunicipios, licenciará as atividades provistas nesta
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Parágrafo Onico - Nas areas urbanas a que se refere o § 2° do aft 9° desta
lei . o Jicenciarnento e a fiscalizaçao são de competéncia dos municIpjos
atuando o Estado supjetjvamente
Aft 23 - 0 licen ciamento para exploracao de areas Consideradasexcepcjonalmente de vocacão minerárja fica condicionado a aprovacO de

projeto técnrco de recompos,ço da flora corn esséncias nativas locais ouregronars em complemento ao projeto de reabHitaçao da area degradada .Parágrafo Onico - Quando o Ircenciamento de atividades minerárias não
previr medidas compensatórias visando a impiantagao de unidades de
conservação ou disposicoes sirnilares, o empreendedor implantará projetosde florestamento e refl orestamento Utilizando esséncias nativas e frutiferasJocais e regionars , em area equivalene a utiuzada pelo empreendimentoJicenciado

Aft 24 - 0 poder püblico, por meio dos órgãos competentes criará normas
de aporo e incentivo fiscais e concederá incentivos especiais para 0
proprietárjo rural que:

- presear e consear as tipoiogras forestal e campestre da propriedade'II - recuper , corn espécies nativas ou ecologicamente adaptadas, as areasdegradadas da propriedade'
III - sofrer limitacaes ou restricoes no usa de recursos naturals da

propriedade mediante ato do órgão competente federal, estadual ou
municipal para fins de proteçao dos ecossistemas e conseacao do Solo.

§ 1° - Para os efertos desta lei. cons iderarn-se incentivos especiais
- a concessão de crédito rural e de outros tipos de financiamento oficial:II - a prioridade de atendimento pelos programas de infra-estrutura rural

notadamente pelos de proteção a recuperacao do solo, energizacao ,rrlgaçao, armazenagem , telefonja e habitaço'
Ill - a preferéncia na prestacao de seicos oficiajs de assisténcia técnica e

de fomento, notadamente ao pequeno proprietário rural e ao agricultorfamiliar,-
IV - o fornecirnento de mudas de espécies nativas ou ecol ogicamenteadaptadas produzidas corn a finalidade de recompor a cobertura vegetalnatural;
V - o apoio téCnico-educativo no desenvolvimento de projetos depreservacao conservacão e recuperacao ambiental
VI - o aporo técnico-educativo ao pequeno proprietárjo rural, em projetos dereflorestamento corn a finalidade de suprir a demanda de produtos e

subprodutos florestais, minimizando a impacto sobre as formaçöes nativas.
§ 2° - A concessão de crédito por instituição financerra oficial, coma forma

de incentivo especial prevista neste artigo, ouvida a autoridade competente.
fica condicionada ao cumprimento do disposto nesta lei,.

Art. 25 - A exploracão ou a alteração da cobertura vegetal nativa do Estado
depende de prévia autorizacão do órgão competente.

§ 1° - A autorizacão para uso alternativo do solo fica condicionada a
participacão do proprietário em açôes ou programas de manutenção da
biodiversidade e de conservacão dos recursos naturals, tars coma:

- práticas de proteçäo ou recuperacâo de areas de preservacão
permanente;

Ii - práticas visando a conservacão do solo e da agua;
lii - recuperacão de areas degradadas;
IV - implantacão de florestas de produção;
V - man utencão da integridade da Reserva Legal.
§ 2° - A autorizacão pam coiheita e extração de produtos e subprodutos

florestais em florestas piantadas não situadas em area de preservacão
permanente obedecera a critérios definidos pelo poder Executivo par mero de
regulamento.

Art. 26 - A exploracão de vegetacâo nativa visando exclusivamente a
composicão de suprimento industrial. atividades de carvoejamento e outras
atividades comercisis, para as pessoas fisicas ou juridicas a que se refere a
art. 29 desta lei, somente poderã ser realizada por meio de piano de manejo
analisado e aprovado pelo órgão competente, que fiscalrzarã e monitorará
sua aplicação.

§ 1° -0 órgâo competente estabelecerà as narmas referentes a elaboracão
e a execucãa de piano de maneja forestal previsto neste artigo.

§ 2° - Nas areas a serem exploradas em regime de piano de manejo
forestal, é proibido a corte raso, exceto em casos especrais, mediante
autorizacão do órgão campetente.

Art. 27 - Sera dada aproveitamento socioeconömico a todo produta forestal
cortado, coihido ou extraldo. bern como a seus residuos.

§ 1 0 - 0 Poder Executivo estabelecerá critérios para aproveitamento de
produtas, subprodutos e residuos florestais provenientes de utilizaçâo.
desmatamento, exploracão ou aiteração da cobertura vegetal no Estado.

§ 2°- 0 aproveitamenta de produtos e subprodutas, bern como de seus
residuos, oriundos das atividades a que se refere a § 1 0 deste artigo, sera
fiscalizado e monitarado pelo órgão competente.

Art 28 - 0 poder pãbiica estabelecerã critérios para a regulamentacão da
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comercializacao e do transporte dos produtos referidos no § 10 do art 26,quando sujeitos a processamento quImico ou mecãnico.
Art. 29 - Fica obrigada ao registro e a renovaçao anual do cadastro, no

órgão estadual competente, a pessoa fisica ou juridica que explore, produza,
utilize, consuma, transforme industrialize ou cornerciajize no Estado de
Minas Gerais, sob qualquer forma, produtos e subprodutos da flora nativa e
plantada.

§ 1 0 - Ficam isentos do registro de que trata este artigo:
- a pessoa fisica que utilize produtos ou subprodutos da flora para uso

doméstico, destinados a trabalhos artesanais;
II - aquele que tenha por atividade a apicultura;
Ill - o comércio varejista e a microempresa que utilizem produtos e

subprodutos da flora já processados quimica ou mecanicamente nos limites
estabelecidos pelo poder püblico.

§ 2° - A pessoa fisica que eventualmente explore, produza, utilize,
consuma, transforme, industrialize ou comercialjze produtos ou subprodutos
ca flora fica sujeita a cadastro simplificado corn validade de doze meses

Art. 30 - A pessoa fisica ou jurIdica que industrialize comercialize,
beneficie, utilize ou seja consumjdora de produtos ou subprodutos ca flora,
em volume anual igual ou superior a 8.000m3 (oito mil metros cübicos) de
maden-a, 12.000st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000mdc (quatro mu
metros de carvão), ai uncluldos os respectivos residuos ou subprodutos, fica
obrugada, a partir de 10 de janeiro de 2000, a utilizar ou consumir produtos e
subprodutos florestais oriundos de florestas de producao definidas nesta lei.

§ 1° - A pessoa fisica ou juridica referida neste artigo promoverá ou
incentivará, diretarnente ou por meio de terceiros. a formaçao ou a
manutencao de florestas de produção, corn capacidade de suprimento
integral de sua necessidade de consumo.

§ 2° - A pessoa fisica ou juridica referida neste artigo que comprovar
capacidade de suprurnento integral por meio de florestas de produção poderá
utilizar produtos ou subprodutos florestais oriundos da exploraçao de
forrnacoes nativas para uso alternativo de solo, mediante prévia autorizaçao
do Orgão competente, observado o disposto no art. 40 desta lei, respeitado o
limite de dez por cento de seu consumo anual.

§ 3° - A utilizacao de produtos e subprodutos florestais oriundos de
forrnacoes nativas do Estado, prevista no § 2 0 deste artigo, obriga os
consumidores a reposicao forestal, nos termos do regulamento

§ 4° - A utilização de florestas de produçao P01 pessoa fIsica ou jurIdica a
que se refere este artigo, que nâo as tenha formado nem incentivado
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diretamente sua formação, fica condicionada a reposicão forestal antecipada,
nos termos do inciso I do § 5° deste artigo.

§ 5° - São mecanismoS de reposicão forestal na proporcão do consumo
dos produtos oriundos de florestas natuvas:

- o recolhimento a Conta Recursos Especiais a Aplucar, a ser feuto
previamente, no valor correspondente a, no minimo, trés meses de utilização;

II - a formacão de florestas próprias ou fomentadas, dentro do ano de
consumo;

Ill - a participacão em assocuacöes de reposição forestal ou outros sistemas
cooperativos, de acordo corn as normas fixadas pelo poder pUblico.

§ 6° - 0 disposto no inciso I do § 50 não se aplica a pessoa fIsica ou juridica
que utilize lenha para consumo doméstico, madeira serrada, apareihada,
produto acabado para uso final ou outros, e que tenha cumprido as
obrigaçöes estabelecidas nesta lei.

§ 7° - No ato de registro de empresas que venham a iniciar suas atividades
após a publicacão desta lei, será exigida a comprovacãO da disponibulidade de
matéria-prima forestal capaz de garantir seu suprimento de acordo corn o
potencial dos recursos florestais do Estado, sem prejuizo do disposto neste
artigo.

Art. 31 - Para a cornprovacão da capacidade de suprimento prevista no § 20
do art. 30, a pessoa fIsica ou juridica que industrialize, beneficie, utilize ou
consuma produtos e subprodutos florestais apresentará, no ato de seu
registro ou renovação anual do cadastro. seu Piano Anual de Suprimento -
PAS -, conforme regulamentacão do órgão competente.

§ 1° - A pessoa fIsica ou juridica a que se refere o art. 29, que consuma
produtos florestais "in natura", oriundos exciusuvamente de florestaS
plantadas, que utilize processo industrial que não permuta a substituicãO do
produto e que assim esteja registrada no órgão competente, fica dispensada
da apresentacão do PAS e obrigada a informar anualmente a producão e o
consumo, para fins de controle e estatistica.

§ 2° - A pessoa fisica ou juridica que utilize madeira 'in natura", oriunda
exclusivamente de florestas plantadas proprias e que atenda as condicOes
definidas no § 1° deste artigo pode requerer licenciamentO ünuco de todas as
suas fontes anuais de producão e colheita.

Art. 32 - A pessoa fisica ou juridica que industrialize, beneficie, utilize ou
consuma produtos e subprodutos florestais, oriundos de florestas nativas, e
que näo se enquadre nas categorias definidas no art. 30, fica obrigada a
formar florestas para fins de reposicão forestal em corn pensacãO peic
consumo.
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§ 1° - A reposrcão florestal prevista neste artigo poderá ser realizada:
- diretamente pelo consumidor, por meio de implantação de projetos

florestais próprios, sujeitos a aprovação do órgão competente. dentro do ano
de consumo;

- mediante participaco em associaçöes de reposiçao forestal ou outros
sistemas cooperativos, cujas normas serão fixadas pelo poder pUblico;

III - mediante participação em programas pibUcos de fomento, de
recomposiçao forestal, regeneração ou plantio de espécies nativas, por meio
de recoihirnento do valor equivalente a Conta Recursos Especiais a Aplicar.
no órgão competente, conforme normas estabelecidas pelo poder pOblico.

§ 2° - A reposiçäo florestal realizada pelo próprio interessado será
executada no ano agrIcola que se inicia no ano de consumo.

§ 3° - A reposição forestal a que se refere este artigo será ser feita corn
espécies adequadas as necessérias ao consumo.

Art. 33 - Fica criada a Conta Recursos Especiais a Aplicar, a ser
movimentada peto órgão competente, destinada a arrecadar recursos de
pessoa fisica ou juridica que utilize, comercialize ou consuma produtos ou
subprodutos da flora de origem nativa e que tenha feito opcao pela forma
prevista no inciso I do § 5° do art. 30.

Parágrafo ünico - Os recursos arrecadados na conta a due se refere o
"caput" deste artigo serào destinados a prograrnas de fomento forestal, de
recomposição florestal, de regeneraçäo ou plantio de espécies nativas.

Art. 34 - A reposição forestal será feita nos lirnites do Estado,
preferencialmente no território do rnunicipio produtor.

Art. 35 - A comprovação de exploraçao autorizada se fará:
- na hipotese de desmatamento, destoca e demais atos que dependam da

autorização formal do órgão competente, mediante a apresentaçâo do
documento original ou fotocopia autenticada;

II - na hipótese de transporte, estoque, consurno ou uso de produto ou
subproduto forestal, mediante a apresentação de nota fiscal, acompanhada
de documento apropriado para o seu acobertamento, instituido pelo poder
püblico.

Art. 36 - As acöes e omissöes contrárias as disposiçOes desta lei sujeitam
Os infratores as penalidades constantes no anexo, sem prejuizo da reparação
do dano ambiental, no que couber, e de outras sançoes legais cabiveis, a
serem definidas em regulamento, corn base nos seguintes parâmetros:

- adverténcia;
II - multa de 10 a 10.000 UFIRs (dez a dez mil Unidades Fiscais de

Referenda), por unidade, hectare, metro cCjbico, quilograma, metro de carvão
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ou outra medida pertinente, de acordo corn a natureza da infraçao cornetida;
Ill - apreensão dos produtos e dos subprodutos da flora e de instrumeritos,

petrechos, rnàquinas, equipamentos ou veiculos de qualquer natureza
utilizados na infracão;

IV - interdicao ou embargo total ou parcial da atividade;
V - suspensão ou cancelamento de concessão, permissão, outorga, licença,

autorizaçâo, de entrega ou utilização de documentos de controle ou registro
expedidos pelo órgäo competente;

VI - ação civil püblica, de efeito cominatório;
VII - exigéncia de medidas compensatOrias ou mitigadoras, de reposicão ou

reparação ambiental.
§ 1° - As penalidades previstas no "caput" deste artigo incidem sobre Os

autores, sejam eles diretos, representantes legais ou contratuais, ou quem, de
qualquer modo, concorra para a prática da infraçâo ou para obter vantagern
dela.

§ 2° - Se a infraçao tiver como causa mediata ou imediata a participacão de
técnico responsbvel, será ele passivel de representacão para abertura de
processo disciplinar pelo órgão de classe, sem prejuizo de outras
penalidades.

§ 3° - As multas previstas nesta lei podem ser parceladas em ate doze
vezes, corrigindo-se o débito, desde que as parcelas não sejam inferiores a
50 UFIRs (cinqUenta Unidades Fiscais de Referenda) e mediante pagamento
antecipado da primeira parcela.

§ 4° - Ocorrendo a reincidéncia, a multa é aplicada:
I - no valor previsto no anexo, no caso de adverténcia anterior:
II - em dobro, no caso de autuaçao anterior.

Zi § 5°- Ficam cancelados o registro, a Iicença. a autorizacäo, a concessão, a
permissão e a outorga concedidos a pessoa fisica ou jurIdica que reincidir na
pena de suspensão.

§ 6° - Cabem ao órgâo competente as açôes administrativas pertinentes ao
contencioso e a propositura das execucöes fiscais, relativamente aos créditos
constituidos.

Art. 37 - Admitir-se-á, quando for o caso, a prestacão de caução mediante
depósito em dinheiro, hipoteca, penhor e fianca de ate cinqüenta por cento do
valor da multa aplicada.

§ 10 - A caução pode ser prestada pelo interessado ou por terceiro.
§ 2° - 0 IEF criará conta especial para recursos oriundos da prestacao da

caução.
§ 3° - Se, no prazo estipulado no contrato ou no Termo de Ajustamento de
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titujaridade do bern ou do valor caucjonado será destinada ao patrimönjo do
EF, no lirnite necessário a solvéncia do valor da sancão pecunjária
§ 4° Se o valor da caução for superior ao da sancao pecuniária, a

drferenca será restitulda se for inferior, o valor a comp lernentar será pago ao
IEF, conforrne dispuser o contrato ou o Termo de Ajustamento de Conduta

§ 50 - E admitida, a crrtério do órgão competente a utilizacao de ate
cinqUenta por cento do valor da multa na execucao do projeto de reparacao

§ 60 - A parcela da multa utilizada nos termos do § 5 1 permanecerá sob a
forma de caucae. devidarnente corrigida, ate a efetiva execucão do projeto.

Art. 38 - As infracoes a esta lei são objeto de auto de infraçao, corn a
indicacão do fato, do seu enq uadramen0 legal, da penalidade e do prazo
para oferecjmento de defesa, assegurado o direito de ampla defesa e ocontradjtórjo

Art. 39 - lndepen dentemente de depós Ito eu ca ucão o autuado tern o prazo
de trinta dias para oferecer recurso dirigido ao Diretor-Gera! do IEF eprotocol zado no órgãoregional ou local de sua jurisdicao.§ 10 

Na análse dos recursos administrativos serão obseados:
- multa-base prevista no anexo desta el;

II - atenuantes e agravarS;
Ill - reducão em ate cern por cento do valor aplicado;
IV - aumento em ate cern por cento do valor aplicado.
§ 20 - SA O circunstãncas que atenuarn a sancao adrninistrativa
- baixo grau de instrucao ou escolaridade do agente;

II - arrependimente do infrator, manifestade pela espontãnea reparacao do
dano, ou limtacao significatjva da degradacae ambiental causada

Ill - comuncacao préva, pelo agente, do perigo irninente de degradaçaeambjental
§ 30 - São circunstãnc i as que agravarn a sancao adrninistrativa
- a rencidénca nas infracoes de natureza arnbiental:

II - o dano a florestas pr:máflas ou em estágio avancado de regeneraçaoIll - o dole;

IV os atos que expenham a risco a saUde da população ou o rneioambiente
V - Os atos que concorram para danos a propriedade alheia;
VI - o dano a areas de undades de conseacao ou areas sujeitas a regime

especial de use per ato do poder püblico;
VI! - os atos de dano ou perigo de dane praticados em dorningos ou

fenados a noite ou em época de seca.
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§ 4° - Cabe pedido de reconsideração da decisão do Diretor-Geral do IEF,
no prazo de trinta dias, dirigido ao Conselho de Administracão e de Politica
Florestal da autarquia.

Art. 40 - 0 produtor rural, quando autuado per desmatamento em area
passivel de exploração e de alteracao do use do solo para fins agropecuários,
tern o prazo de trinta dias para regularizar a situacão no IEF, corn vistas ae
desembargo de suas atividades.

Art. 41 - Os produtos e subprodutos apreendidos pela fiscalizacão serão
alienados em hasta pCiblica, destru ides ou inutilizados, quande for o case, ou
doados pela autoridade ambiental competente, mediante prévia avaliacão, a
instituição cientifica, hospitalar, penal, militar, püblica ou outras corn fins
benemerentes, bern come a comunidades carentes, Iavrando-se o respective
term 0.

§ 1° - A autoridade ambiental competente encaminhará cbpia do termo de
doaçâo de que trata o "caput' deste artigo ao Ministérie Püblice, para
conhecirnente.

§ 2°- A madeira e os produtos e subprodutes pereciveis da fauna deados e
não retirados pelo beneficiário, sem justificativa, no prazo estabelecido no
documento de deacae, serãe objeto de nova doacão ou alienacão em hasta
püblica, a critério do orgão competente, ao qual reverterão os recursos
a pu rados.
§ 30 - Os custos eperacionais de depósito, rernocão, transporte,

beneficiarnente e dernais encargos legais cerrerão a conta do infrator.
§ 4° - E proibida a comercialização de qualquer produto ou subprodute

flerestal proveniente de apreensãe, doade a entidade benernerente, salve
corn autorizacãe da autoridade ambiental competente.

§ 5° - Flea autorizada a retencão de velculo utihzado no cometimente da
infração, ate que o infrator regularize a situação no órgãe competente.

§ 6° - Os custos da retencão a que se refere e § 5 1 correrão conta do
infrator e serão destinados ao custeio da fiscalizacão.

Art. 42 - A transformaçãe per incorporacãe, fusäo, cisãe, consórcio ou outra
forma de alienação que, de qualquer mode, afete e controle e a cornposiçãe
da empresa ou Os seus objetivos sociais não a exime nem sua sucessora
das obrigaçöes anteriormente assumidas, que constarão nos instrumentos
escrites que formalizam tais atos, Os quais serãe levados a registro pUblico.

Art. 43 - No prazo de noventa dias contados da publicacão desta lei, o
Estado, per intermédio do IEF e da Policia Militar do Estado de Minas Gerais -
PMMG -, promoverá a revisão dos convénios corn o Institute Brasileiro de
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA -, para adequá-los
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Art. 44 - A PolIcia Florestal, no que concerne a flscaHzaçao das atividades
florestais e da fauna, atuará articuladamente corn o IEF.

Art. 45 - 0 Poder Executjvo provtdencjará a distribuiçào gratuita desta lei as
escolas de 1°, 20 e 30 

graus, pblicas e privadas, sindicatos e associacoes de
proprletárjos e trabaihador-es rurais do Estado, bibflotecas piiblicas e
prefeituras municipais.

Parágrafo Onico - A distribuiçao de que trata o "caput" deste artigo sera
acompanhada de ampla divulgação e expUcaçao do conteüdo da lei e dos
princIpios de conservaçao da natureza.

Art. 46 - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicaçao.

Art. 47 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 48 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 11 de agosto de 1999.
Comissão de Poiftica Agropecuaria e Agroindustnal
Justificacão: A Lei n o 10.561, de 27/12/91, conhecida como Lei Florestal

Estadual, constituju urn marco na conducão dos assuntos fiorestais em Minas
Gerais. Ate sua ediçâo, a atuaçao da administraçao püblica estadual nessa
area se baseava, principalmente no Código Florestal Federal, de 1965, e em
normas esparsas, tanto da União como do Estado. Deve-se ressaltar, por
oportuno, que a matéria, anteriormente a promulgaçao da Constituiçao
Federal de 1988, era de competéncia privativa da Uniào, restando as dernais
entidades poilticas uma atuaçäo meramente coadjuvante. Corn o advento da
nova Carta Constitucional, Os assuntos relacionados corn a proteçao do meio
ambiente e a utilização das fiorestas passaram a ser da competéncia comum
da União, dos Estados e dos municipios, o que permitiu que o Estado
membro pudesse legislar plenamente sobre a maténa.

Assim, a politica florestal estadual pöde ser consubstanciada em lei
especifica a partir de proposiçao do Legislativo Estadual, após arnpla
discussão corn os segmentos da sociedade envolvidos corn o assunto, o que
representou urn enorme avanço no trato da questào florestal em Minas
Gerais.

0 setor florestal - responsável pelo abastecimerito do major parque
siderürgico a carvão vegetal do mundo, além de outras demandas por
produtos oriundos das florestas, como a indüstria moveleira e a construçao
civil - é extremamente dinâmico e desempenha papel relevante na economia
mineira. Dai, a necessidade de se proceder a uma revisão na norma de 1991,
a que frcou evidente durante a realização do Forum sobre Fornento Florestal,
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promovido por esta ComissOo em agosto de 1997, em conjunto corn a IEF e
corn a Associacão Brasileira de Florestas Renováveis - ABRACAVE. Ao final
desse encontro, que contou corn intensa participacão de técnicos e
especialistas de entidades civis e de OrgOos pOblicos ligados ao terna, foi
eleita uma Comissão de Representacão entre as participantes, corn o intuito
de acompanhar as desdobramentos das propostas coihidas no FOrum, entre
as quais se inclula a revisão da lei florestal.

Este projeto representa, portanto, a resultado das discussOes que se
desenvolveram, sob a coordenaçOo do IEF, ao longo de todo a ano de 1998,
e traz a contribuicOo de entidades representativas dos diversos segmentos
que compöern a setor forestal rnineiro, como produtores rurais, consumidores
de rnatéria-prima forestal, ambientalistas, universidades, do próprio IEF e de
outros Orgaos pOblicos afetos 0 questão. Traz alteraçöes significativas a lei
atual, entre as quals se destacam os aspectos relativos 0 proteçOo da
biodiversidade e aos instrumentos voltados para a desenvolvimento
sustentOvel.

Não se trata, evidentemente, de versão pronta e acabada de nova lei
forestal, mas de proposta que inicie, nesta Casa, a discussOo de tema
extremamente complexo e relevante, como o é a politica forestal estadual.

- Publicado, val a projeto as ComissOes de Justica, de Meio Ambiente, de
Politica Agropecuaria e de Fiscalizaç0o Financeira para parecer, nos termos
do art. 193, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 499/99
Dispoe sobre a distribuição da quota estadual do salário-educacOo entre 0

Estado e as municipios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- A quota estadual do salario-educacOo, de que tratam o art. 15, § 1°,

inciso II, da Lei Federal no 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e a art. 2° da
Lei no 9.766, de 18 de dezembra de 1998, sera distribuida da seguinte forma:

I - trinta por cento para uso exciusivo do Governo do Estado:
II - cinqUenta por cento entre a Estado e Os municipias, divididoS

proporcionalrnente em relaçOo ao nOmero de alunos matriculados no enSiflo
fundamental nas respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo cenSo
educacional realizado pelo Ministéria da EducacOo e do Desporto, do ano
imediatamente anterior 0 aplicacOo dos recursas;

Ill - vinte por centa em programas comuns Os redes municipats e estadual
de educacOo.

Parágrafo Unico - Os programas a que se referem o inciso Ill deverOo ser
elaborados e aprovados em cornurn acordo entre a UniOo Nacional dos
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Dirigentes Municipais de Educaçao - UNDIME - e a Secretaria de Estado da
Educação - SEE.

Aft 21 - Os recursos da quota estadual do sal ário-educaço serào aplicadosem programas, projetos e acöes do ensino fundamental, regular e supletivodest,nandose exciusivamenfe:
- ac, aperfeicoamento dos profissionais do ensino fundamental

II - a construcao, a conservacao e a reforma de prédios escolares e a
aquisiçao e a manutencao de seus equiparnentos escolares;
Ill - produg5o de material didátjco destinado ao ensino fundamental
lv - a aquisiç de material didátjco e de consumo para uso dos alunos, dos

professores e da escola;
V - a manutenc de programas de transporte escolar;
VI - a estudos, levantamentos e pesquisas, visando ac, apr imoramento daqualidade do ensino fundamental püblico.
Art. 3 0 - 0 Tribunal de Contas do Estado fiscalizará a aplicaçao dos

recursos repassados aos municipios na forma da legislacao em vigor.
Aft 4 0 - Para recebimento das parcelas do salário-educacao Os municipiosdeverão comprovar

- matricula de alunos no ensino fundamental na rede pOblica municipal;
II - cumprimento do disposto no aft 212 da Constituicao Federal.
Aft 5° As parcelas de recursos destinados aos municIpios seräo

creditadas automaticamente em contas especificas em favor da Prefeitura
Municipal, para o financiamento do ensino fundamental püblico municipal.Parágrafo ünico - A Secretaria de Estado da Educaçao compete:

- divulgar, anualmente, a estirnativa dos valores a serem re passados aosmunlcip;os como base para a elaboracao do orcamento municipal;
II - pubhcar bimestralmente as valores do repasse destinado aos

municIpios tomando por base a receita do bimestre anterior;
Ill - corrigir. semestralmente eventuajs diferencas de valores entre a receita

estimada e a realjzada
Aft 6 0 - Caberá ao Conselho Estadual de Educacão a acompanhamento

dos recursos do Fundo de Desenvolvirnento do Ensino Fundamental -
FUNDEF - e a aplicação dos recursos da quota estadual do salário-educaçao
bern como a correta aplrcacao dos critérios de redistribuicao para asmunicipios
Art. 71 - Caberá aos Conselbos Municipais de Educaçao 0acompanhamento dos recursos do FUNDEF no que tange a aplicaçao da

quota municipal.

Parágrafo ãnico - Os Conselhos Municipais de Educacao elaboraräo
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anualmente, ate o dia 30 de marco de cada ano, um relatório, do qual sera
enviada cópia ao Tribunal de Contas do Estado e a Cornissão de Educação
da Assembléia Legislativa.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 9° - Revogam-se as disposicôes em contrário.
Sala das Reuniôes, 3 de agosto de 1999.
Maria Tereza Lara - va José.
Justificacão: A distribuicão da quota estadual do salarto-educacão entre a

Estado e as municipios, de acordo corn as IegislacOes citadas, necessita de
regularnentacãO ou legislacão especifica dos Estados. Os percentuais ora
propostos levam em conta as recursos aplicados na educação pelo Estado,
concedendo-lhe percentual significativo, e refletem a compromisso dos
municipios em manter e implementar rnethorias no ensino fundamental. Ac,
garantir as 30% da quota estadual exclusivarnente ac, Estado, a projeto
entende que a processo de municipalização do ensino não retira, de forma
alguma, a responsabilidade do Estado corn a ensino fundamental, a qual deve
ter disponibilidade financeira para arcar com esses custos. 0 restante da
quota, no entanto, deve ser distribuido respeitando-se a nãmero de alunos
matriculados em cada rnunicipio, nas respectivas redes de ensino, criteria
esse que remete boa parte dos recursos ao destinatáriO final, ou seja, aos
alunos.

Os debates ocorridos entre as entidades representantes das escolas de
ensino fundamental, municipais e estaduais, e Secretárias de Educaçao, na
ocasião da prornulgação da Lei n° 9.424, de 24/12/96, apontavam para esse
acordo, ja que a proporcionalidade definida neste prajeta faria justica tanto ao
Estado quanto aos rnunicipios.

A aprovacão do projeto em questão, além de regularnentar a distribuição da
quota estadual do salario-educacão, carninha na direção de oferecer ensino
de boa qualidade, facilitando a acesso dos estudantes as salas de aula.

- Publicado, vai a projeta as ComissOes de Justica, de Educação e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termas do aft 188. c/c o art. 102,
do Regimento Interna.

PROJ ETO DE LEI N o 500/99
Declara de utilidade püblica a entidade Recanto Ozanam da Sociedade São

Vicente de Paulo, corn sede no Municipio de Cruzilia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pCiblica a entidade Recanto Ozanam da

Sociedade São Vicente de Paulo, corn sede no MunicIpio de Cruzilia.
Art. 2 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
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Sala das ReuniOes, 10 de junho de 1999.
Ailton Vilela
Justificação: A entidade em questão é uma sociedade de carãter

assistencial, sern fins lucrativos; desenvolve a prática cnstã da assisténcia
social, acoihendo idosos, pobres e desamparados e presta assisténcia
psicolágica e espritual àque!es que dela necessitam. No desenvolvirnento de
suas atividades. não faz distinçao quanto a raga, cor, condição social, credo
relgoso ou politico. E composta por integrantes das conferéncias vicentinas
de Cruzilia e por pessoas que coritribuem corn doaçOes.

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

PROJ ETO DE LEI NO 
501/99

Dectara de utilidade pUblica a entidade Obras Socials e Assistenciais Nabor
do Amanhecer, corn sede no Municipio de Araxá.

A Assembléia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade piblica a entidade Obras Sociais e

Assistenclais Nabor do Amanhecer, corn sede no Municipio de Araxá.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Regovam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 9 de agosto de 1999.
César de Mesquita
Justificaçao: A entidade Obras Sociais e Assistencials Nabor do

Amanhecer, corn sede em Araxá, encontra-se em funcionamento desde
19/11/95 e uma entidade civil corn duraçao indeterminada tern por finalidade
a prestacão de serviços de assisténcia social, no quo se refere a constituiçao
de creche, centro de formaçao profissionalizante, auxIlio alimentar e outros,
para garantir a menores carentes atendimento assistencial gratuito, sern
distinção, Segundo suas possibilidades e nas proporçoes estabelecidas pelas
leis vigentes.

Dante do exposto, a entidade atende plenamente os requisitos para a
declaraçao de utilidade pUblica em nivel estadual. Esperarnos, assim, contar
corn o apoio dos nobres pares desta Casa a aprovaçao deste projeto de lei.

- Pubircado vol o projeto as Comissöes do Justiça, para exame preliminar,
e do Trabatho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103. inciso I,
do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 502/99
Autoriza o Poder Executrvo a criar concessão especial de recothimento do

.DL.D

ICMS para malharias de Jacutinga e Monte Sião.
A Assembléia Legislativa do Estado do Minas Gerais decreto:
Art. 1 0 - 0 art. 34 da Lei n° 6.763, de 1975, passa a vigorar acrescido do

seguinte paragrafo:
Art. 34- .....

§ .... - Retativamente as contribuicôes de operacöes dos estabelecimentos
industrials de maihas de Jacutinga e Monte Sião, o imposto será recoihido
seis meses após a ocorrência do fato gerador.".

Art 2° - 0 Poder Executivo adotará as medidas necessárias a execução
desta lei no prazo de trinta dias a contar de sua publicacão.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data do sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala de Reuniôes, de agosto de 1999.
Alencar da Silveira Jiinior
Justificacão: A indiistria mineira vern sendo assolada pela adoção de

medidas protecionistas por parte de outros Estados, como as mais recentes,
tomadas pelo governo paulista. Corn isso, perde, da a dia, sua
competitividode.

Urn dos setores do oconomia rnineira de maior sucesso é o da producão de
mathas de tricô no Sul de Minas-Jacutinga e Monte Sião -, atividade quo
congrega pequenas e microempreSas, dado seu carátor familiar. São cerca
do 1.200 produtoreS nas duos cidades.

Urn dos problemas quo os produtores enfrentam, apesar da dernanda
elástica, e a imposicão do recoihimento do ICMS no més subsequente ao da
venda, o quo muito compromete seus ganhos.

Tomando-se por base o auge do producão o do vendo, quo ocorre nos
moses do marco e abril, a concossão especial possibilitana o recolhimentO do
tCMS no mês de setembro, desafogando o produtor quo realiza vendas corn
prazos de 30 o 60 dias para pagamento.

E preciso lernbrar que a malharia já contou corn regime especial o quo o
retorno 00 sisterna não comprometeria as receitas do Estado, e sim
estimularia a producão sul-mineira, que necessita do algurn benefIclo para
fazer frente a concorréncia paulista.

- Publicado, vol o projoto as Comissöes de Justica. do Turismo e do
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102.
do Regimento tnterno.

PROJ ETO DE LEI N O 503/99
tnstitui a obrigatoriodade do rnanutencão do departarnentO medico e do

arnbutãncia para atendimento do pãblico que especifica.
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Art. 1° Ficarn as conjuntos de esta belecirnentos comercjais e Os centros de
compras conhecidos como "shopping centers" obrigados a manter, em suas
instalacoes departarnentos medicos para prestaçao gratuita de primeiros
socarros ao püblico visitante e aos funcionários, bern corno ambulãncias para
translado nos casos mais graves.

§ 1°- 0 horário de funcjonarnento do departarnento medico, em cada centro
de compras coincjdirá corn a de funcionamento de suas Jojas, ainda que este
funcionamento seja apenas interno.

§ 20 - Os departarnentos medicos serão dirigidos par profissionais medicos
e deverão contar corn urna equipe de auxiliares habilitados a prestara tendimento irnediato as ernergencias.

Art. 2° Caberá aos órgãos oficiais da area de saUde a fiscalizaco dos
departamentos rnédicos de que trata esta lei, bern coma a imposicao das
sançöes devidas.

Art. 3 1 - 0 Fader Executivo regulamentar6 esta lei no prazo de sessentadias.

Art, 4° - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaço, revogadas as
disposicoes ern contrárjo

Sala das Reuniôes de agosto de 1999.
Errnano Batista

Justifrcaço: A concentracao de pessaas nos centros cornercials de
compras e serviços, denorninados "shopping centers", é constante e exige
cautela par parte das autoridades para a preservaçao da sade de todos

Os "shoppings' contarn hoje corn urna garna rnuito grande de atrativos para
as seus frequentador e não par acaso, pois a lucratjvjdade cresce na
mesma proporcao em que crescem as ofertas de servicos e produtos,
gerando ernpregos de forma direta e indireta e, conseq 6entemente, a taoalmejado crescirnento econômjco

O Estado não pode olvidar a fato de que esse ramo ecanOmico está corn
seus pilares fixados no freqUentador desse tipo de estabelecimento

Nada mars justo, portanto, que criar mecanisrno de atendirnento a essa fatia
da populacào proporcionanda assirn, urn conforfo que so trará rnaior
satrsfacao e sensacao de segurança indispensável a manutenco desse filãoda econamia

Par tudo isto, canto corn a apoio dos rneus pares a aprovaçao deste projeto
- Pubircacao vai a projeto as Camissôes de Justiça e de SaOde para

parecer, nos termos do art. 188, c/co art. 102. do Regimento Interno
PROJ ETO DE LEI N o 504/99
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Autoriza a Fader Executivo a criar a Programa Especial de Amparo as
Bandas de Misica no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a criar junta a Secretaria de

Estada da Cultura a Frograma Especial de Amparo as Bandas de MOsica do
Estada de Minas Gerais.

Art. 20 - Fare a implementacãa do Frograrna estabelecido no art. 1 0 , a
Fader Executivo deverá promover as entendimentos necessárias corn as
Orgãas federals, estaduais, municipais e entidades particulares, para a
obtenção dos recursos destinadas a rnanutenção de sedes, aquisicãa de
instrumentos, contratacão de maestros, irnpressãa e divulgacãa de partituras,
corn a firn de proporcianar as meios necessárioS para a desenvolvimento das
bandas de mirsica no Estado de Minas Gerais.

Art. 3° - Fica a Fader Executivo autorizado a abrir o crédito necessária para
custear as despesas decorrentes desta lei e a incluir a verba no orçamento.

Art. 4° -0 art. 1 1 da Lei n o 1.077, de 4 de marco de 1954, passa a vigarar
corn a seguinte redaçâa:

"Art. 1 11 - As bandas de misica - entidades civis regularmente constituldas -
existentes no Estada de Mines Gerais que mantenharn, gratuitamente, em
funcionamenta permanente, uma escola de rnrisica, cam a frequêncra minima
de cinca alunas, perceberãa, anualmente, ajuda financeira do Estado de
Minas Gerais.

§ 1 1 - A ajuda a que se refere este artiga, no valor de RS6.000,00 (seis mil
reals) anuais, será percebida pela entidade que compravar:

- estar em plena e regular funcionarnenta, par meio de certidão expedida
pelo Frefeito do municipia ern que está sediada ou pelo Juiz de Direito ou
pelo Delegado de Pal Ida da Cornarca a que pertenca a rnunidipro:

II - ter sido declarada de utilidade pOblica municipal, estadual ou federal.
III - nãa ter fins Jucrativas, nao distribuir lucros nern dividendos, nem

conceder remuneracão, vantagens nern benefIcios a dirigente, conseiheira,
associada ou instituidor.

Art. 5° - Fica revogado a paragrafo Unica do art. 1 0 da Lei no 1.077, de 4 de

marco de 1954.
Art. 60 - 0 Fader Executiva regulamentará esta lei no praza de noventa

dias.
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publrcacão, revogadas as

disposicöes em contrário.
Sala das ReuniOes, de agosta de 1999.
Ermano Batista
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Estado once ha major nümero de bandas de mOsica, corn a que foi 
mantidauma bnlhante e honrosa tradicão. Para 0 mineiro, não ha festa em que nao

estejam presentes essas fabulosas entidades E parte de nossa cultura de
nossa mndole, de flossa vocacao para as manifesfacoes francas

Haveremos de considerar que Minas lidera nesse campo tanto em termosquantitativos quanto, pela experjêncja acumufada também em qualidade E.
dessa forma, uma realidade que merece ser preservada porque e parte
COnsagrada no esplrito de nossa corn unidade

Apesar disso, sentirnos na prática, injustificávej i ndiferenca quanto a vida eao destjno de nossas bandas Nos idos de 1954, o ento Governador
Juscelino Kubjtschek sancionou a Lei n° 1.077, dlspofldo sobre auxUio as
bandas de mOsica e corporacoes musicals. Afora esse dispositjvo legal, aindaem vigor, a que a realidade nos mostra é a desprestigio das bandas, a qual
se vem acentuando nos ü(timos tempos devido a Contencao de verbas Para osetor.

Sem suporte sem incentivo, essas bandas estaräo fadadas a desapareceramarga e desastrosamente se nâo forem modificadas algurnas estruturas E
o momenta de revitaljzájas antes que tenham urn fim melancóljco a revel adas tradicoes do Estado.

Instituir urn programa especial Para promocão das bandas de mUsjca é urn
imperativo é medida que se faz necessárja e inadiãvel Para a 

conservaçaode nosso foro de cultura E, pois, corn essa disposicao que espero contar corn
a anuéncja dos meus pares a aprovacao deste projeto de lei.

- Publicado vai a projeto as Comissöes de Justiça, de Educacâo e deFiscalizaçao Financerra Para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 505/99
Torna obrigatórja a nclus(jo da informaçao sobre o tipo sanguIneo 

doportador na carteira de identidade
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Carteira de Identidade expedida pela Secretaria de Estado da

Seguranca Püblica do Estado de Minas Gerais trará, obrigatoriamente, ainformaçao sobre o tipo sangüineo do seu portador.
§ 1 0 - As pessoas que já possuem Carteira de Identidade paderão requerera inclusao do referido dado. ficando isentas do paga mento de taxa Paraexpedicao da nova via se apresentarem a documento original.§ 20 - A inclusão poderá ser efetuada por meio da aposigão de selo adesivono documento, antes de sua plastificacao
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Art. 2c- 0 Poder Executivo determinará as providênCiaS necesSáriaS Para a
cumprirnentO desta lei, que deve ser regulamentada no prazo de noventa

dias.
Art. 3 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäO revogadas as

disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1999.
Ermano Batista
JustificacãO: A informacão do tipo sangUIneo do cidadão é medida

necessária Para seu pronto atendimento em qualquer unidade ambulatarial,
em caso de acidente.

A inclusão desse dada na cédula de identidade expedida pela Secretarla da
Seguranca PUblica é medida econOmiCa e eficaz, tendo em vista a Porte
praticarnente obrigatóriO daquele documentO.

O atendirnentO de urgencia será par demais facilitado quando da
necessidade de transfusão de sangue em medidas de urgéncia.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justica e de Administracão
Pablica Para parecer, nos termos do ad. 188, c/c a art. 102, do Regimeflto

InternO.
PROJ ETC DE LEI N o 506/99

Altera as arts. 153 e 154 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977, que
contérn a Estatuto do Pessoal do MagistériO POblico do Estada.

A Assembléia LegislatiVa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 0 - 0 ad. 153 da Lei n o 7.109, de 13 de outubro de 1977, passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 153 - A nomeacãa Para a cargo de Diretar das escolas estaduaiS

recairá em ocupante de cargo do magistério em exercIclo que preencher as

seguintes requisitoS
a) ser ocupante de cargo efetiva ou detentor de funcão pblica estável do

Quadro do Magistéria e totado em escola estadual do municIpia:
b) ter dais anos de serviço, completados ate a data de inscriçãa, prestados

em escola pOblica estadual;
c) ter habilitacão especifica em administracão escolar ou habilitacão coma

especialista de educacãa ou professor.'.
Art. 2° - 0 ad. 154 da Lei n° 7.109, de 13 de outubro de 1977, passa a

vigarar corn a seguinte redacãa:
"Art. 154- Para o provimento do cargo de Diretor de escola pablica estadual

adotar-se-ãO as seguinteS medidas:
- divulgacão da existéncia de vaga, em edital publicado em Orgão de maior

circulacao local e afixado em local pCblico, de responsabilidade do órgão
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Educaço ou autoridade por ele delegada;
IT - rnscrigâo dos candidatos na localidade da escola, acompanhada de

docurnentacao que comprove o preenchimento dos critérios definidos no
artigo anterior.".

Art. 30 - Esta lei sera regulamentada ate sessenta dias após sua publicaçâo
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 50 - Revogam-se as disposicôes em contrdrio.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
José Milton
Justificaço; 0 processo de provimento do cargo de Diretor de escola, em

nosso Estado, padece de reguIamentaç0 uma vez que o art. 196. VIII, da
Constituicao minerra foi declarado inconstitucional por decisão do Supremo
Tribunal Federal Ao ser declarada a inconstitucionalidade daquele artigo, que
estabelecia a necessidade de processo seletivo envoivendo a comunjdade
escolar. a Poder Executivo assurniu sua atribuiçao privativa de nomear as
Diretores de escolas. respertando quase sempre, a indicacao feita pela
cornunidade, obseadas as normas baixadas em instrucöes da Secretaria de
Estado da Educaço.

Apesar de a processo seletivo não ser uma norma impositiva, a Poder
Executivo abriu mo de parcela de seu poder discricionárjo aceitando de fato
e no de direito. que a cornunidade continuasse a indicar, após concurso e
eleicao, as nomes para assumirem os cargos de Diretor de escola

Tal atitude alardeada como a instituiçao da democracia nas escolas, tern
sido muito questionada uma vez que a eleicão de Diretores foi transformada
em campanha politica, envolvendo as autoridades municipais e subvertendo
completamente a propósito democrático que orientou a sua implantaçéo

Dessa forma. entendemos ser necessárjo estabelecer novas critérios para a
escolha dos ocupantes do cargo de Diretor de escola. de man eira a impedir
que pessoas estranhas ao rneio educacional venham a acupar cargo tao
reievante

Assim, ap resentamas este projeto, que objetiva alterar alguns artigos do
Estatuto do Magistério para estabelecer novos critérios due orientarão a
Executivo em seu direito privatrvo de nomear e prover as cargos püblicos

- Publicadoval o projeto as Comiss(5es de Justiça. de Administracao Püb!ica
e de Frscalizacao Financeira, para parecer, nos termos do art 199. c/c a art
102, do Regimento Interno.

REQ UERIMENTOSN O 544/99, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado voto de
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congratulacOes corn as Srs. Lücio Urbana. Presidente do Tribunal de Justica
do Estada; José Arthur de Caalho Pereira, Desembargador. Romdrio Silva
Junqueira. Juiz de Direito; as Sras. Zilda Maria Yolsset Murad, Juiza de
Direita, e Tereza Cristina Amaral Barroso, Promotora, pela i nauguracão das
novas instalacöes do forum da Cornarca de Santa Rita do Sapucal. ( A

ComissãO de Adrninistracão PibIica.)
N o 545/99 da ComissãO de Direitos HumanoS, solicitando seja

encaminhada ao Coma ndaflteGera l da PMMG pedida do Sr. Joäo Batista

Amaro.
N o 546/99. da ComissãO de Direitos Humanos, solicitando seja

encaminhada ao Coma ndante-Geral da PMMG denüncia formulada pelos
VereadareS a Câmara Municipal de Vespasiano.

N O 547/99. do Deputado Jaâo Leite, solicitando seja encaminhada ao
Ministéria Pablico denincia formulada pelo Sr. Javino Nestor.

N O 548/99. do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
SecretdriO da Seguranca Pblica denéncia formulada pelo Sr. Eduardo
Aparecido Nunes de Oliveira.

NO 549/99, do DeputadO João Leite, solicitando seja encaminhado ao
SecretdriO Adjunto de Direitos HumanoS pedido da Sra. Helena Lage Faria a
respeito da transferéncia do Sr. Antonio Carlos da Silva para estabelecimento
penal nesta Capital.

N O 550/99, do Deputado Joào Leite, solicitando seja encaminhada ao
Secretário Adjunto de Direitos HumanoS denincia apresentada pela Sra.
Raquel da Imaculada Conceicâa a respeito das condicOes em que se
encontra a Penitenciãria de Neves.

N O 551/99. do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
SecretáriO Adjunta de Direitos HumanaS denncia apresentada pela Sra.
Censitiva de Queiraz Barroso a respeito das condicdeS dos preSaS que se
encontrarn na Delegacia de Santa Maria do Suaçui.

NO 552/99 do Deputado Joäo Leite, em que pede seja encaminhada ao
SecretOriO Adjunta de Direitos Humanos solicitacãO que reivindica a
transferênCia do Sr. Marcos Coelho Ohveira, que atualmente cumpre pena na
penitenCiOria de Unal, para outra estabelecimento penal, mais proximo de seu

domicIlio familiar.
N o 553/99, do Deputado Jaão Leite, solicitando seja encaminhada ao

Secretário Adjunto de Direitos Humanos denncia apresentada por Claudia
Gonçalves Goes e outros presos da cadeia pbIica da Comarca de Prata, a
respeito das condicOes em que suas penaS estãO sendo cumpridas. (-
DistribuidoS a Camissãa de Direitas Humanas.)
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oficlo ao Presidente da RepUblica e ac, Ministro da Educaçao solicitando a
norneacáo do Sr. Renato Lücio Ferreira Pimenta Para a cargo de Diretor-
Geral do CEFET-MG

N° 555/99, da Cornlssão de Educaçao, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Conseiho Estadual de Educaçao, visando a agiHzacâo do
processo de reconhecirnenfo da Faculdade de Administraçao da Universidade
Antonio Carlos, no Municipro de Muriaé. (- Distribuldos 0 CornissOo de
EducacOo)

N° 556/99, da Cornssao de Defesa do Consurnidor, solicitando seja
formulado apelo ao SecretOrio de Ciéncia e Tecnologja, visando a que preste
inforrnacoes acerca dos entendirnentos realjzados corn a Agenda Nacional do
Petróleo Para que a IPEM volte a fiscalizar a comercializaçoo de gas de
cozinha no Estado. (- A Mesa da Assembléia)

N° 557/99, do Deputado Marco Regis, solicitando se consigne nos anaïs da
Casa voto de congratulaçoes corn a Corn ité PrO-60 Anos da MOsica Aquarela
do Brasil", pelo aniversOrto da primeira gravaçaa da citada obra (- A
Corn ssOo de EducacOo)

N° 558/99, da Deputada Maria Olivia , solicitando se consigne nos anaïs daCasa voto de congratulaçoes corn a Sr. César Macedo pelos 20 anos de
existéncia do HEMOBEL e pelo recebimento por esse laboratório, do
certificado ISO 9002. (- A ComissOo de Sa0de.)

N° 559/99, do Deputado Alvaro Antonio, solicitando seja forrnulada apelo ac,
SecretOria de Transportes e Obras Püblicas e ac, Diretor-Geral do DER-MG
vsando a que se autorize a realizaçao de obras de conseaçao e retificaçao
de curvas na estrada que liga as MunicIpios de CrucilOndja e Bonfirn. (- A
ComisSOo de Transporte)

N° 560/99. do Deputado Rogerio Correia, soliditando seja enviada ao
Governador do Estado indicaqOo apravada por esta Casa Para que se faça,
Juntarnente corn a TRE-MG, consulta popular sobre a privatizacao da Furnas
Centrais Elétricas. (- A Camissão de Administraçao PUblica,)

Da Deputada Elaine Matozinhos solicitando seja formulado apelo aoPresidente da Assembléja, visando a que seja analisado requerimento seu,
ern que plerteia a instalag5o do Fórurn Parlamentar Mineiro na Defesa do
Sindicalismo e do Ernprego. (- A Mesa da Assembléla)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerirnent5 dos Deputados
SebastiOo Navarro Vieira, Rogerio Correia, Paulo Piau (2), Maria Tereza Lara,
Arlen Santiago, JoOo Leite e outros, Dairno Ribeiro Silva, Alencar da Silveira
JOnior, AntOnio Carlos Andrada, Anderson Adauto e outros e da CornissOo de
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Defesa do Consumidor.
ComunicacOeS

- São tambérn encaminhadas 0 Mesa cornunicacOes dos Deputados
Alencar da Silveira Junior, Cabo Morais, Bené Guedes (2), Agostinho Silveira
(2), Paulo Pettersen, José Braga, Luiz Fernando Faria, Amilcar Martins e Hely
Tarqülnio, das ComissOes de Sa0de, de AdministracãO POblica, de EducaçOo
e de Direitos Hurnanos e da Comissão Especial Para Proceder a Estudos
sabre a Endividarnento do Estada.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Ailton Vilela.
O Deputado Ailtan Vilela* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas nosso objetiva, hoje, é alertar a todos sobre a importOncia de
acompanharmos ativamente a trarnitacOo da reforma tributána no Congresso
Nacional, pals sua implantacãa serO ponto de partida Para sérias e,
esperamos. grandes mudancas no cenOrio econOmico e social do Pais.

A reforrna no sisterna tributOria do Pals chega em boa hora, quando vemos
uma "guerra" par maiores fantes de arrecadacãa entre as Estados, urna
guerra fiscal. Os nossos governantes estaduals tern trabalhado corn
pensamentos individualistas, nOo cumprindo a pacto federativa existente e
nãa pensanda no bern geral da Naçãa. Num momenta de globalizacOa, em
que a uniãa dos Estadas é crucial Para resolvermaS as problemas internas do
Pals e enfrentarmaS a Mercosul e outros rnercados, as Estados estãa
trabaihando em beneficia própria crianda leis e regras que fogern 0
abedléncia da própria Canstituicãa e de órgOos da administracOo pOblica,
como o CONFAZ.

O que ocorreu atualmente em São Paula é urn exempla. 0 Governadar do
Estado, MOno Covas, implantau uma lei que restningia as rnicraempresaS e as
pequenas empresas a cornpra de rnercadorias de outros Estados, aleganda a
defesa dos interesses do própnia Estado paulista. Realmente, Para São Paula
podenia haver resultados positivas, pois arnpliaria a camércia interno e,
cansequentemente, geraria mais empregos. So que essa atitude causarla,
tarnbérn, serbs prablernas nas relaçOes cornerclais do Pals. Minas Gerais,
par exemplo, é grande fornecedor do Estado de São Paulo e ficou abalada
cam essa atitude individualista, pais suas indOstniaS estariarn perdendo
faturamenta e cresceria a desernprega.

Felizmente, em tempo, a Governadon MOno Covas tamau a decisOo nabre e
acertada de reconhecer a erro e valtar atrOs. Pois, além de devermos respeito
aas outras Estados pela pacta federativa, ternas de pensar no
desenvalvimenta de toda a Pals. A Naçãa so pode ser forte se a poder e a
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Crier uma politica própria de arrecadação de impostos é urn ato de
desrespeito ao CONFAZ, Orgão que regularnenta a politica tributária do Pals
Todos as Estados brasileiros tern o mesmo direito tributárjo. 0 Governo
Federal também tern direitos pelos impostos recolhidos e tern dever de
conver1:6-los em benefIcios soclais e administrativos a população. Por isso,
precisamos ester abertos ao diálogo, sempre, para buscarmos soluçôes
objetivas para nossos problemas, atendendo a todos da mesma maneira.

Outro caso que devemos citar é a da moratoria em nosso Estado.
lnfelizmente, a Governo ainda nao percebeu a gravidade des conseqüências
de seu eta, como o fez o de São Paulo, pois estamos perdendo empresas
para Estados que oferecem maior segurança financeira e born
relacionamenta corn a Governo Federal. Estamos marginalizados pela atitude
de naa assumirmos nossas 'divides'; e isso não é barr para a
desenvolvimento econôrnico e social de Minas Gerais.

Partindo desses exemplos e voltando a tributaçao fazendária do Pals.
devemos nos lembrar, inicialmente, que nossos contribuintes se perdem entre
as mais de 50 impostos cobrados pelo sisterna tributário; sendo eles cada vez
mais onerosos. Como urna empresa pode sobreviver a tantos tributos? E
nesse pensamento que o Pals perde. Fare sobreviverem, as contribuintes
sonegam a pagamento de impostos. Nern mesrno as grandes empresas
cumprem corn todas as suas obrigacoes tributárias. E cria-se uma bola-de-
neve. a empresa nao paga, a municIpio não arrecada. a Estado também, e a
Pals. Ate mesmo a trabalhador sai prejudicado, pois seu custo é alto a
ernpresa e se tornam comuns as cortes de despesas através do carte de
funcionários. A insegurança é geral.

0 Governo brasileiro não tern de criar mais tributos nem eumentar a taxa
dos já existentes para rnelhorar sua arrecadaçao. Precisarnos é de urna
tributação Justa para que cada brasileiro possa curnprir corn sues obrigaçoes
Assim, a arrecadaçao aumentará sem afetar a bolso do cantribuinte.

A reforme tributária também é necessária pare definir a aplicaçao dos
recursos recolhrdos pelo Governo Federal. No Brasil, urn Pals patencialmente
rico, municiplos e Estados são "sangrados" em beneficio da União, pois ela
administra a aplicação dos recursos de maneira protecianista e injusta. Dos
100% em tributos arrecadados, gasta apenas 28%, tentando garantir as
direitos básicos do povo, que são educaçao, saUde e infra-estrutura E clara
que temos muito que desejar quando vemos crianças fora da escola, quando
vemos pessoas de todas as idades morrer par falta de leitos em hospitals.
Não e born ficarmos nos comparando corn outros paises, mas as economias
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do Prirneiro Mundo valorizarn as unidades federativas, as municipios e as
Estados, que tern recursos suficientes pare melhorarern as condicöes de vida
da populacão.

Os rnunicipios são a fonte principal dos impostos arrecadados no Pals. For
issa, quando a Governo for distribuir as recursos, é importante que cada urn
deles receba uma parcela compativel corn seu tamanha e populacãO, para
que as Prefeitos possarn executar as obras necessárias e promover seu
crescimento e desenvolvimento.

O Governo Federal não consegue, sozinho, resolver as problemas que
afetam a Pals. Se a municipia tiver a force necessãria, comecarernoS a
resolver essa situacão pela raiz. Nôs. politicos, vivemos dizendo que cada urn
deve fazer sue parte pare que, unidas as forças, consigamas rnudar a Brasil
para meihor. Mas é precisa que haja uma politica consistente, pare que cada
urn dos brasileiros não seja lesada par tributos diversos e altos, e posse fazer
a sue perte.

Cede municIpia. cada Estada brasileiro, devem ser fortificados e receber
incentivo federal para lutar pelo desenvolvirnento do Brasil. A reforme
tributária e necessária e importante pare garantir uma edministracãO juste dos
impostos, dando condiçöes as unidades federativas de crescer
uniforrnemente, fortalecenda a própria Pals.

Diante de todos esses fatas, fica aqui nosso alerta pare a sobrevivéncla do
Pals, que todos nos amamas e querernos ver crescer. Que haja seriedade e
cansciência na vateçãa da reforma tributaria pare que consigamas acabar
cam a protecionismo atual existente na economie brasileira, em que as
tributos são maldirecionadoS e mal-utilizados e pare que todas tenhamoS a
rnesmo objetivo: fazer do Brasil urn pals rnodelo pare a mundo.

Pelo povo mineira. pebo pavo brasileira e pelo Brasil! Muito obrigado.
* - Sem revisãa do orador.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Dalma Ribeiro da Silva.
0 Deputada Delmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, amigos equi presentes, nesta tarde de hoje somos convidadas a
refietir sabre a Die do Petrimönio Histórico, data que Iernbra tarnbém a
aniversãrio de nascirnento do grande rnineira Rodrigo de Melo Franca,
fundador, Diretor do IPHAN durante 30 anas, e urn dos grandes defensores
da preservacãa do patrimônio histórico e cultural corno uma forma de ter
eternizada a rnemôria de geracöes inteiras, que se aplicaram ac, árduo
trabaiho de construir, edificar, pintar, entaihar, esculpir e ernoldurar obras
vãrias de rare beleza e vivida esplendor, fazendo des nossas Mines Gerais
urn Estado conhecido nacional e internacioflalmente pebo rico acervo que

- 	 I
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Segundo muitos, o brasileiro padece de notada caréncia de memória Mas,
para lembrar, ha necessrdade de rnformaçao, além de enfrentar e confrontar o
passado corn suas reaNzaçoes

E esse exercicro de cidadania que estd a nos desafiar nos dias atuais,
quando se verifica a necessidade urgente de empreendermos acöes
competentes que resultem em soluçöes eficazes para a aflitiva situacào do
nosso patrimônio.

Ao longo dos séculos XVIII e XIX, mesmo tendo grande pade do seu ouro e
pedras precrosas extraIdos e levados pela Coroa Portuguesa. o nosso Estado
formou o mars rico conjunto arquitetonico do barroco brasileiro

Atestam essa verdade as nossas cidades históricas: Ouro Preto, Patrimônio
Histórjco da Humanrdade, possur alguns dos principais monumentos, igrejas e
museus caracterjstrcos da época. Maravjjhas que, além da própria beleza,
notabrlizam-se por seu autor, Antonio Francisco Lisboa, urn escultor aleijado

Apenas corn urn cinzel, o Alerjadinho esculpiu em pedra-sabOo "Os doze
Profetas" e 'Os Passos da Parxao", em Congonhas, a estátua de Nossa
Senhora da Concercao e diversas igrejas, todas adornadas de ouro

Mariana primerra capital das Gerais, tern nas suas igrejas e diversos outros
monumentos ale encontrados a expressOo mais profunda do sentimento
Iibertárro que sempre distinguiu o povo montanhés.

São João del-Rer, corn suas rmportantes edificaçoes civis e religiosas, ainda
hoje mantém seu charme colonral, sendo objeto da atenção dos turistas do
Brasil e do exterior.

Dramantrna, corn sua rica história e acentuadas tradiçOes, carninha a
passos frrmes para obter da UNESCO a declaracão, ainda este ano, de
PatremOnro Histárjco da Humanidade

Trradentes reserva para aqueles que a visitam uma experiéncia rica e
agraddvel, corn o passado fazendo-se presente em cada esquina, praça ou
rua da outrora Vila de São José.

E neste momento e nesse contexto, alérn de outras cidades mineiras que
cornpOem o nosso patrrmônio cultural, que se forja a consciOncia
revolucjonárra dos lnconfrdentes inconformados corn a situação econOmica
vivida naquele periodo e conhecedores das informaçoes sobre as revoltas na
Franca e na America do Norte, bern como da ideologia iluminista, jd presente
na socredade mineradora da época.

Na condrçOo de mernbro efetevo da Comissão de Educacão e indicado para
representar este Poder Legislativo no Conseiho Curador do IEPHA, propus a
realrzação de urn debate püblico para se discutir o patrimOnio histórico e

cultural. que deverO ter lugar nesta Casa em setembro, no qual. creio. haverá
uma conjugacão de esforços para que todos, instrturçOes e entidades das
rnais diferentes tendëncias. possarn debrucar-se sobre os rumos que
pretendernos imprimir e as alternatrvas possIveis para atrngrrrnos a meta de
bern preservar este legado, do qual somos hoje apenas fréis depositários,
corn o compromisso de devolve-lo intacto as geracOes futuras.

Aproveito o ensejo para conclamar todos os segmentos representatrvos de
nossa enorme diversidade cultural para. ao  lado do Governo do Estado.
apresentar a sua valiosa contribuicão nesta Ordua empreitada de assegurar
Oqueles que nos sucederOo a integridade da riqueza que recebemos de
nossos antepassados, alicerçando em padrOes ideais o curso que podemos
dar 0 nossa própria história, revivenciando, assirn, a histórra do povo de
Minas Gerais.

Sr. Presidente, tambérn nOo poderia deixar de registrar, nesta tarde, a
minha grande satisfaçOo em poder contar corn o apoio da bancada sul-
rnineira ao trabaiho que nos, Deputados daquela regiOo, estamos
desenvolvendo corn dedicaçOo, tendo em vista as normas do Conselho
Estadual de Educação. para transformar a Faculdade Superior do Vale do
Sapucal em Universidade de Pouso Alegre, sonho antigo daquele povo.
Temos certeza de que, através do esforco conjunto, rremos conseguir, corn 0
Exmo. Sr. Governador do Estado. autorizacão para a transformacOO dessa
importante instituição, que e a Universidade de Pouso Alegre - UNIPA.

Estive pessoalmente corn o Governador de Minas Gerais. juntamente corn 0

Dr. Elisio Meireles, que e o Presidente da FundaçOo, acompanhado tambérn
do Gel. Toledo, e, naquela oportunidade. reafirmou S. Exa. o grande desejo
em estudar a viabibidade dessa grande conqursta cultural de Minas Gerais.
Tenho certeza de que esta Casa e Os Deputados da nossa regiOo estarOo
firmes na busca efetiva desse grande sonho. transforrnando. assim, a
Fundação em universidade, sonho esse que, sern divrda alguma. tern 0

compromisso maior de todos os Deputados do Sul de Minas.
Esse trabaiho estO sendo feito corn os Deputados Chico Rafael, Alberto

Pinto Coelho, Pastor George. Sebastião Navarro Vreira e Bilac Pinto, enfirn.
corn todos os Deputados que compOem a nossa bancada sul-rnrnelra. JO
estivemos corn o Secretário Murilio Hingel, que assumru o compromisso de
urn estudo firme e decidido. Fico muito febiz em compor essa bancada sul-
mineira, que vai resgatar o sonho de toda a nossa regiOo, que é a

Universidade de Pouso Alegre.
Concedo, corn muito prazer, aparte ao Deputado Chico Rafael. de Pouso

Alegre, que tambérn compOe a bancada sul-mineira nessa grande ernpreitada
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pela transformacao da Fundação em Universidade de Pouso Alegre.

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Gostaria de aproveitar a
oportunidade para fazer, de püblico, em name do povo de Pouso Alegre, que
me trouxe ate esta Assernbléia, corn 16 mil votos, urn agradecimento aos
Deputados Alberta Pinto Coelho, Bilac Pinto, Ambrosia Pinto, Jorge Eduardo
de Oliveira, Sebastião Navarro Vieira, todos imbuidos nurn Onico propOsito,
que resulta na criação da Universidade de Pouso Alegre, que é resultado de
quase oito anus de trabalho. Aqui ressalto a empenho do Prefeito Jair
Siqueira, de Pouso Alegre, que nunca mediu esforças para levar avante a
idéia de se criar a referida universidade.

Gostaria de deixar pLiblico, nesta Casa, a empenho de todos as colegas que
estiveram conosco, junta ao Secretãrio de Educacão, solicitando-Ihe
empenho na votação. Agradeca a V. Exa, também, a seu empenho e
dedicação.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a V. Exa., carissimo Deputado
Chico Rafael. Tenha a certeza de que a que for born para a povo de Pouso
Alegre, para a Sul de Minas, estaremos apoiando. Permaneceremos juntos,
nessa grande empreitada, na arrancada do desenvolvirnento da educacao no
Sul de Minas. Sabemos que as Deputados da nossa regiao estarão sempre
atuantes para essa tao sonhada transformaçao da Universidade de Pouso
Alegre.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara* - Nossos cumprirnentos ao Presidente em

exercicio, aos colegas Deputados, as calegas Deputadas e aos demais
participantes desta reunião.

Chega amanhã, dia 18, as 8h30rnin, a Bela Horizonte. a Marcha pelo Brasil.
Os marchantes e as marchantes serOo recebidos na BR-040, prOximo ao

BH Shopping, corn fogos de artificio, chuva de pétalas, tambores e banho de
cheiro. A frente da Marcha, a Sr. Luiz, de 91 anos, serO recebido pelo Prefeito
Célio de Castro, pelo Governador Itarnar Franco e par outros representantes
de entidades civis e populares da cidade. Como integrante da CornissOo de
Direitos Hurnanos desta Casa, também estarei presente e quero convidar a
todos as Deputados e Deputadas comprometidos corn a defesa da vida para
que tambérn estejam presentes. Em seguida, a Marcha prossegue em direcao
0 Praça da Liberdade, onde acontece ato pOblico, passa pela Praça Sete, e
segue pela Avenida Amazonas ate a Parque de ExposiçOes da Gameleira,
onde as marchantes e as marchantes ficarOo acampados.

A Marcha pelo Brasil é integrada par mais de mil e cern pessoas, militantes
de vOrias entidades sociais, dos mais diferentes movimentas e organizaçOes
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populares. São sindicalistas, sem-terras, pequenos agricultores, donas de
casa, agentes de pastoral, jovens e adultos, homens e muiheres. Eles e elas
estOa percorrendo a pé, do Rio de Janeiro ate Brasilia, 1 .580km corn a
objetivo de conversar corn a povo e charnar a atencão da sociedade e das
entidades para a gravidade do momenta histórico que nosso Pats está
vivendo. A Marcha é coordenada pelo Movimento dos TrabathadoreS Rurais
Sem Terra - MST -, petas pastorais sociais da ConferOncia Nacional dos
Btspos do Brasil - CNBB -, pela Central de Movimentas Populares - CMP -,
pela Central Unica dos Trabalhadores - CUT -, pelo Movimento de Mulheres
Rurais e pelo Movimento de Pequenos AgricultoreS - MPA.

Na quinta-feira, die '19, atendendo a requerimenta nosso e da Deputada
Maria José Haueisen, representantes des entidades que lideram a Marcha
serãa recebidos em sessãa especial nesta Casa. Eles vOo debater a tema
"Realidade Brasileira". Dentre as presencas confirrnadas, temos a de João
Pedro Stedile, da direção nacional do MST, a do Presidente Nacional do PT.
José Dirceu, dentre outras convidados. ApOs a sessão, haverO culto e show
musical corn vários arttstas mineiros, no patio da Assembléla.

Na sexta-feira, die 20, a Marcha retorna sua caminhada para Brasilia, tendo
coma próximas paradas Contagem e Betirn. Antes, haverO a celebracOa de
culto ecumênico, presidida par mulheres.

Para nos, que lutamos em defesa dos dtreitos humanos, vale destacar o
papel fundamental da Marcha, que pede a fim da corrupcOo e da impuniclade
e a fim da tngerência do FMI nos rumos do Brasil. A Marcha é mats urn
momenta de resistência popular contra a Governo FHC e em defesa da
reforma agrOria, para que possamos ter mats empregos na cidade. Sue
passagem par Bela Horizonte coincide ainda corn movimento de
resistëncia, que a cada dia ganha maior consistêflcta, que é a movimento
contra a privatizacOO de Furnas. Urn movimenta contrOrio a palitica de
prtvatizacOeS de FHC e que tern a apato decidido do Governadar Itamar
Franco.

Essa subordinacOO ao FMI, que leva a Governo Federal a essa politice de
entreguismo, traz agora a rtsco de privatizar Fumes, a que é questianado ate
pelo prOprio Lider do PSDB na COrnara Federal. Os partidos de oposicOo
estão tentando impedir. ate corn açOes judiciais, a divisOo e a venda de
Furnas. A privatizaçOo de Furnas seria mats urn desastre para a Pals, que
corre a risco de perder, verdadeirarnente, a soberania nacional.

A Marcha também chega a Bela Horizonte, no momenta em que se anuncia
que a repravacOo popular de FHC é maior do que a rejeicOa de Collar. E isso
não ocorre par acasa. Alias, uma das tarefas dos marchantes e das
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marchantes tern sido recolher assinaturas Para pedir ao Congresso Nacional
que seja instalada a CPI mista da TELEBRAS uma iniciativa do PT, para que
seja apurado o envolvjmento do Governo Federal na privatizacao daTEL EB RAS

Queremos saudar todos os paIcpantes da Marcha pelo Brash, dizendo a
cada urn da rnportãncja dessa caminhada, e ressaltar, também, a iniciativa
que tanto tern a fortalecer e conthbujr para o avanço da democracia do Pals.
Queremos dizer a todos os marchantes Clue esta Casa estará de braços
abertos para recebé-los na prOxima quinta-feira.

o nosso compromisso é de estarmos verdadejramente apojando todas as
niciativas de organlzaçao popular, porque somente dessa maneira vamos
mudar os rumos do Pals, fazendo corn que esse projeto neoliberal, que jã
está fracassado em muitos outros paises, possa ser derrubado e que uma
nova solucao democraticopopular possa ser impiantada no Pals Esse é a
nosso compromisso Estamos vendo questoes pontuais aqui em Minas Gerais
e no Pals inteiro, que reforçarn esta nossa posição. São situacoes
especificas, coma a que tivemos em Betim nesse final de semana, em que
houve a tentativa e a fuga de vários detentos da cadeia püblica, que é urn
probiema nacional e mostra o fracasso do projeto neoliberal que deixa a
maioria da popuiacão exclulda. Os excluidas dos excluldos são os detentos,
cuja grande rnaioria são jovens, conseqüencias e vitimas desse entreguismo
e do uso dos recursos pUblicos do Pals, direcionados para a ciranda
financeira em vez de serem investidos na area social. Tudo isso. assim coma
outras questoes sobre a mndice de miséria em que vivemos, será mostrado
aqui por colegas Deputados e levam-nos a uma indignaçãa que tern de nos
unir a todos, fazenda urn grande esforço suprapartidário para inverter essa
ótica.

0 Deputado Rogerio Correia (em aparte) - Deputada Maria Tereza Lara,
quera, em primeiro lugar, parabenjzá4a por ocupar a tribuna, hoje, Para falar
sobre este movimento tao importante que é o dos trabalhadores participantes
da Marcha Popular pelo Brash, que serão recebidos pelo pavo de Belo
Horizonte amanhã, também sabre a Marcha dos Cern Mil, em Brasilia, no dia
26. Na verdade, o que estamos vendo, e não é à-taa, e a queda de
popularidade do Presidente Fernando Henrique Cardoso, queda essa ate
assustadora Para tao pouco tempo de governo.

Hoje, todos Os jornais do Brasil retratam uma pesquisa segundo a qual 
0

Presidente Fernando Henrique ja tern urna rejeição pior que a do ex-
Presidente Fernando Collor de Melo, que acabou "impitimado" por força da
mobilizacao do povo brasilejro. E isso se deve, em primeiro lugar, como disse
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V. Exa., a uma crise econômica profunda no Brasil. A infiação já beira, neste
ano, Os 13%. Diziam que a processo de privatizacãO seria Para se investir na
educacão e na saide; depais mudaram a discurso, dizendo que era para
diminuir a deficit pCiblico. Vimos que as privatizacöeS servirarn apenas corno
instrumento Para a FMI.

Portanto, ha urn agravamento da crise econOmica. Mas ha também urn
agravamenta da crise social, corno lembrou rnuito bern a Deputada Maria
Tereza Lara. Urn agravamenta ern que a desempregO passa a ser a marca
nümero 1 do Piano Real. Corn isso, urna recessão tao grande no Brasil, que
eva produtores rurais a protestarem contra a Presidente Fernando Henrique.

Mas agora, Deputada, a que vemos é a aprofundamenta de uma crise
politica. Hoje - e e engracada quando a crise social e ecanOmica vai se
aprofundando - , aqueles que erarn tao obedientes ao Governo começam,
eles próprios, a rnudar a discurso. Hoje, pelo menos algurnas figuras
erninentes que fazem parte do Governo Federal jã criticam a poiltica
ecanOmica ou social do Governo.

o Ministro Pratini de Morais, da Agricultura, criticou a CPMF. Disse que a
Pals estã na contrarnão da história e a CPMF onera a producão. Fez urna
crltica veemente a este imposto que a Governo Federal tanto defende.

o Ministro José Serra fez também uma crItica a falta de crescimenta
ecanômica, dizenda que isso nao é culpa apenas da globalizacão. Uma das
maiores lideranças do PSDB de Minas. a Deputado Federal Aécio Neves,
cornbateu a privatizacão de Furnas, e a Senador Alvaro Dias anunciau. corno
Presidente do PSDB do Paranã, a rompirnento do PSDB desse Estado corn a
Governo Fernando Henrique; sem falar em Antonio Carlos MagalhãeS, que
criticou a polItica social do Governo.

0 que estamos vendo, portanto, é também uma critica politica no interior do
Governa, que será agucada corn as rnobilizaçOes populares que a Deputada
citou. Par isso, quero parabenizá-la, par lembrar que essas marchas e esse
desenvolvimento serãa a alavanca de urn processo de mudancas necesSárlaS
no Brasil.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Concorda corn a calocacãa do Deputada
Rogéria Correia e, encerrando, quero dizer Clue brevernente faremos outra
pronunciamento, colocando aqui a resultado dos trabaihos da Comissão que
estudou a endividamento do Estado de Minas Gerais, da qual fui reiatora, e as
propostas que aprovamos, contribuindo Para a questionamento da situacão
econOmica, social e pal itica deste Pals.

* - Sem revisãa da oradara.
0 Sr. Presidente - Corn a palavra. a Deputado Hely Tarqüinia.
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o Deputado Hely Tarquin,o* - Sr. Presjdente Sras. e Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias, minha presença nesta tribuna é justificada
pelas declaracoes do Governador Itarnar Franco aos órgãos da imprensa
neste ültimo fim de semana.

Verificamos que ele tern dado dec!araçoes estranhas corn relação,
primeiramente, aos rios e a água, prometendo operaçöes militares,
prometendo fazer urn estudo bastante ofensivo contra a suposta privatização
de Furnas, que está sendo estudada. C Governador itarnar Franco ja ocupou
a cadeira da Presjdência da Repülbica e sabe das dfticuldades e conhece a
lei. Ele sabe que as águas são federais, rnas está propondo urn desvio do rio
São Francisco para a Bahia. Parece que ele está querendo irrigar o Nordeste,
o que vai favorecer Antonio Carlos Magalhães. Essas são as prirneiras
conc!usöeS que nos vém 0 cabeça ao ler a notIcia.

0 Governador- reunju-se corn o alto comando da PoUcia Militar numa
operação de guerra e de risco. Isso não fica bern para o Governador Itarnar
Franco, porque ele jO foi Presidente da RepOblica e jO prestou grandes
serviços ao Brasil nurn rnornento difIcil. quando substituiu o Presidente Collor.

Nós, Deputados 0 AssemblOja Legislativa e representantes do povo mineiro,
estamos preocupados corn as posiçOes de Itamar Franco, que ainda não
governou Minas Gerais, que ainda nOo apresentou urn projeto de governo,
que ainda não materializou nada em terrnos adrninistratjvos Ele estO ainda
naquela trincheira politica, porque a juridica ele já perdeu corn relação a
moratoria, tentando se contrapor, de forma vertical, sern procurar conversar
ou dialogar corn o Presidente da RepUb!ica. Ele evitou os encontros dos
Governadores, que aconteceu em fevereiro, e outros eventos que foram
marcados para ava!Iar a posiçOo da União corn relação aos Estados, para
fazer o tao fa!ado pacto federativo, que depende de urna série de fatores,
corno acer-to de contas de previdéncias estadusis e rnunicipais corn a União,
lei de responsabilidade fiscal, que estO sendo discutida, dos gastos, ate
utilizando de urns lei rnuito importante que o Presidente Itarnar France fez
valer no seu Governo, que é a lei de ticitaçOo.

Sabernos recOnhecer que Itamar France jO prestou grandes serviços so
Brasil. Mas, agora, ele está usando figuras de retóricas, de urns forma
narcisista, pars charnar a atenção. Não sei para qual firn ou especificidade,
mas a pa!avra "narcisista" é perigosa. Todos estamos prestando atençao no
cornportarnente do Governo. HO mementos em que pensamos que ele estO
corn febre ou corn drstOrbro da "senso-percepcao" ou de julgamento.
Pensamos isso , sirn. Precisamos de homens equilibrados para nos conduzir
homens, que mostrem os carninhos, que dialoguem, ate porque Minas Gerais
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tern urns caracterIstica forte: o povo mineiro é desconfrado, prudente,
matreiro, procura saber o caminho correto corn pacréncia, não emite seu
parecer no prirneirO momento. 0 povo de Minas Gerais estO dividido.

Em urns pesquisa realizada no "Jorna! de Uberaba" Itarnar France foi
considerado péssirno por 37% da populscOo, recebendo aprovacOo apenas
de 31%. Quer dizer, nOo é somente o Fernando Henrique que estO corn baixa
popu!aridade.

Entendernos que essas pesquisas nem sernpre mostrarn a verdade. Se
perguntarem ao pevOo se estão satisfeitos corn o Governo de Fernando
Henrique. tenho certeza de que haverO mars aprovacOe. Em que pese
convulsOo social que Luls, que Brizola e que Itamar France querem instalar
no Pals, e pevo mais hurnilde tern alguma esperanca. Por mars cars que
esteja a cesta-bOsica, eta ainda estO ac, alcance daquele que ganha urn, dois
ou trés salaries minimos. Precisa-se convidar e Governador. Os Deputados,
nOo apenas os da OposicOo, deveriam convocar o Governador.

Gostarlamos de convocar o Governador Itamar France e a base de aporo
do Governe do Estado nests Casa para, junto corn a Oposicão, dando as
mãos, fazerrnos uma reflexão em conjunto, para o bern de Minas Gerais,
porque e Governo estO sern rumo. Parece-me que ele está em urna escuridãe
emocional. Esse Governe não estO decidindo per Minas Gerais. Temos trés
Poderes organizados. Conheco, em minha terra, Pates de Minas, pessoas do
PT que estão co!hendo assinaturas, para pedir o "impeachment" do
Presidente. Somos de paz. Ele foi ree!eito. 0 Lula terO a sua chance, daqur a
quatro anos. Deixaremos a e!eiçOo para depois. Precrsarnos convidar todos
os politicos de boa Indote e conscienteS da situaçOo do Bras!!. A situaçOo
social do mundo estO séria. Na GrO-Bretanha também ha pessoas que estOe
abaixo da linha ds miser-ia. tsso nOo acontece apenas na America do Su!.
Precisamos fazer urns reforma, prirnerrarnente, politics, pars dar
governabilidade aos governantes. Da for-ma que estO, ltarnar France dividirá o
TriOngu!o Mineire e a Zona ds Mata. Assim, comecarãe Os movirnentos
separatistas no BrasH, porque e povo nOo scredrtarO em seus governantes.
Os trés Poderes estão em cheque. Gostaria de pedir a união do JudiciOriO de
Minas corn e Executive, e, a psrtir do Legislative, que nuncs fsltou cern o seu
apoio, convidar a todos os representsntes ds Oposicãe e da Situacão, para
que reflitsm sobre a situação de Minas Gerais neste memento. Para pagar 0

13° sslOrio, ests Casa curnpriu e seu papet corn relação a lei de anrstia. HO a
possibilidade de se arrecadar urn valor substancial. C pagarnento do 13°
salOrio nOo foi honrado pete Governador Eduardo Azeredo, devido a urn
probtema de exaustão de caixa, que vem desde o Governo de Aureliano
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Chaves. 0 dinheiro do Estado fol gasto, ate corn a privafizacao de Bancos
Corn isso, foram gastos R$ 3.00000000000 Essa situaço refiete Os errosna adrninistracao de todos os Governos. Por que congelarernos o Governo
Eduardo Azeredo. Não Jogaremos pedra em ninguem, ao contrárjo,
pediremos a união de todos. Pediremos virtude, paciëncja e tolerâncja a
Oposiçao. Vamos dar trégua ao Governador do Estado, mas vamos dar
trégua, também, ao Presidente da RepUblica Vemos, hoje, nos cenários
Politicos nacional e estadual, apenas, compor-tarnentos de vaidade pessoaj
superando os interesses do povo. Sou a favor da subvençao social. Farel
urna digressao Por qué? Porque o povo do interior esté na miséria. 0 povo
dos munlcipios mais distantes não é lembrado pelo orcamento participativo,
em termos de prioridade ou de macroprioridade A macroprioridade favorece
apenas Os municipios grandes. Se divergimos nas idéias, vamos conversar,
para fazermos - quem sabe? - urna simbiose de orcarnento participativo e de
audiêncja pUblica. Mas o Governador está impondo o orcamento participativo.
Entao, administrativamente toda atitude do Governador é de mostrar as suas
armas. Ele se expressa de forma agressiva. Ele tern uma obsessao uma
cornpulsão permanente contra o Governo Federal e se esquece de governar
Minas Gerais. Vamos nos, Deputados, acender nossas mentes e refletir
verticalmente para, horizontatmente reunirmo-nos e promovermos o diálogo
nesta Casa. Concito a todos, desta tribuna, para, a partir de hoje, fazer
reuniOes da Oposrçao e da Srtuaçao, a fim de sensjbUizar o Governador do
Estado a sair da trincheira polItica em que se encontra e governar Minas
Gerais, atendendo aos anseios de nosso povo, que acabará sendo dividido
pelo espirito de seu Govenador.

0 Deputado João Leite (em apade) - Obrigado, Deputado Hely TarqUinio.
Aguardava a possibWdade de intervir, para dizer que, lamentavelmente, a
situaçao de Minas Gerais está ficando engracada. A discussão de Furnas é
para o próximo ano, mas o Governador lançou rnais urna novidade no caso
Na semana passada, falava-se da Secretaria da Reforma Agrária, rnas nao
acOnteceu nada nesse tempo de seu Governo. 0 ex-Deputado Marcos
Helénio está la, e nao tern nenhum carro para conversar sobre reforma
agrária no Estado. Nesta semana o assunto é desviar o rio. A Presidente da
AMDA, Maria Datce Ricas, já disse que isso é coisa de doido, não havendo
espaço para drscussöes Vamos ficar, durante uma sernana, perdendo tempo
aqui, discutindo uma coisa de doido, Segundo a palavra dos ambientafistas
Enquanto a segurança pübtica está vivendo dificuldades não havendo
policiais nas ruas, o Governador de Minas Gerais retira a Poticia Militar de
seu posto, par-a fazer uma manobra de guerra em Furnas. Nós temos de rir.

Não dá para levar o assunto a serb. A cada sernana, acontece algo diferente.
A situacão de Minas Gerais está nesse ponto, e o Governador fica tratando
dessas questöes! V. Exa. lembrou bern a lei de licitação, que fot a primeira
coisa que ele rasgou em seu Governo, ao fazer dois contratos do DER-MG
corn a BR Distribuidora. Ele rasgou a Lei n° 8.666, a lei de licitaçöes
sancionada por ele, para fazer dois contratos sem licitacão. Agora, Itamar
Franco nos propöe uma guerra, corn manobras militares da Pollcia Milrtar, urn
exército. F o exército de Brancaleone. 0 Deputado Bicudo estava certIssirno
ao apregoar a desmititarizacão da poticia. Penso que ele deveria estar
prevendo a possibitidade de, urn dia, haver urn Governador que acreditava ter
urn exército para lutar contra o resto do Pals. Ete vai dar tiro em quem? Vai
desviar rio e dar tiro em quem. em nosso Pals? 0 Governador sempre falou
de Alceu Amoroso Lima, e esse autor fala do senso humoristbco do mtneiro, e
realmente a situacão e engracada. Mas, por outro lado, o citado autor fata
também da prudéncia, do amor a garantia e seguranca, ou seja, daquilo que o
mineiro deseja par-a durar, para permanecer, e não para aparecer.
Finalizando, digo que o Governador quer aparecer, e nós temos é de rir dessa
sttuacão. Obrigado.

0 Deputado Hely Tarquinio* - Gostaria de dizer que o Governador Itarnar
Franco está indo contra a natureza, contra a ecologia - eco, que vem do
grego "olkos", e quer dizer "casa", ou seja, "leis da casa", "lets da natureza". 0
rio faz corn que apareçam cidades em suas or-las, ou seja, a geografia
organiza o social e a economba, criando a riqueza.

0 Governador está fazendo o contrário. está querndo desviar o rio, e a
geografia terá de acompanhar a vontade do Governador, que está
contrariando a própria natureza. Posteriormente, vottaremos a fatar sobre
esse assunto.

Gostaria de homenagear o nosso colega Joäo Batista de Oliveira. em
virtude da publicacão de uma matéria de sua autoria sobre a politica de apoio
ao pequeno e ao médio produtores no Estado de Minas Gerais, 0 que
engrandece a Assembtéia Legislativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a patavra. o Deputado Alencar da Silveira Jinior.
• Deputado Atencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, Sr-s. Deputados,

companheiros presentes nas galerias, companheiros da imprensa,
tetespectadores da TV Assembtéia, cuja criação tive a oportunidade de pedir,
no dia 30 de novembro, faremos uma grande festa nesta Casa, a fim de
comemorar mats urn aniversário da TV Assembléia.

0 pintor lnimá de Paula, que faleceu na éltima sexta-feira, 6 mats urn
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desses seres especlais que, ao morrerern apenas se tornam encantadosPara fa la a verdade, encantada foi toda a sua vida, plena de emoçoes,
açöes, movimentos e realizacoes

!nimá de Paula esteve presente em todos as acontecimentos aistjcos das
Minas Gerais desde a efervescéncia das artes plásticas das décadas de 60 e
70 ate a consagracão na década de 80, ao lado de nomes como Yara
Tupinambá , Wide Lacerda, Mario SUésjo, Eymard Brandão todos oriundos de
urn estejo comum, o mestre Guignard.

Da pequena Itanhomi, ganhou notoriedade não so ern Minas, mas também
m undlairnente corn suas singelas paisagens. Dono de urn estilo ünico,
marcante, Inirná de Paula levou as ültirnas consequencjas o seu talento. Isso
se refletlu na sua proficua produçao, avaliada em mais de 3 mil quadros, hoje
identificados e catalogados pela Fundacao Inim6 de Paula, que veio pör fim a
urna dor de cabeça tanto do artista quanto de seus colecionadores : asfalsificacoes que surgiram numa grande intensidade

Inrmá for desses artistas que prosseguiram humildemente sua carreira, sua
intensa producao rnesrno depois do reconhecimento do grande püblico.Esteve presente em movimentos corno Os Jiderados por Albert Guignard, de
criacao da escola do Parque Municipal, de aproveitarnento dos jovens
talentos mineiros. Participau do grupo que criou a charnada feira "hippie", que,
nos seus prirnórdios, era urn espaço de colocaçao da arte latente dos jovens
artistas plãstjcos minerros- Yara Tupinarnbá Wilde Lacerda, Amilcar de
Castro, Sara Avila, Maria Helena Andrés.

Genuinamente mineiro, em todos as sentidos, desde a nascimenta ate sua
rnanifestaçao artIstrca, lnirná de Paula é certarnente a maior norne da pintura
das Minas Gerais. Sua morte não a legará ao esquecimeno corn certeza. Ele
sempre estará presente nas lernbrancas daqueles que conviverarn corn sua
figura doce e serena. Mas principalmenfe ele estarã presente e transcendente
em sua obra, seu maravilhoso e rnlgualavei traço poético de tintas e formas
Muito abrigado, Sr. Presidente

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Miguel Martini.
o Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente Srs. Deputados, nào sei se

terei tempo de falar dos dors assuntas que me trazem a tribuna, mas, quanto
ao prlmejro deles, estou apresentando a seguinte requerimento solicitandosejam pedidas a ProcuradoriaGeral da Fazenda do Estado, informaçoes a
respeito do valor total de hanorários advocaticios devidos aos Procuradores
da Fazenda Estadual arbitrados em acordo ou em razão de sucumbéncia e
decorrentes da anistja fiscal concedida pelo Governador do Estado.

Estou chamando atençao para esse fato porque 6 sempre a Poder
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Legislativo que fica em evidéncia em relacão a receitaS financeiras. Mas
sabernos que as ProcuradoreS da Fazenda do Estado recebem bans saiárioS
e, além disso, ganharn 5% sabre cads açãa amigável de débito corn a Estado
e 10% nas açöes extrajudiciaiS. Coma serão anistiadas, agora, de
R3330 000.000,00 a R$340.000.000,00 queremoS saber quanta desse
montante vai pars a Procuradoria da Receita Estadual.

Quero dizer, ainda, que não é urns lei que autariza esse fato. Eles tern
respalda legal, mas foi urn decreta do Governador que autorrzOU esse
recebimentO. E. retomanda a história, queria dizer que não era assirn. No
Governo Francelino Pereira, revogado pelo Governo Tancredo Neves. "0
Procurador Fiscal nãa perceberá honaráriOS advocaticiaS em arrecadacãa
judicial ou extrajudicial, quanda decorrente de cobranca arnigével, transacãa,

missãa, anistia, compensaQãa, parcelamenta ou renavacãa". Näo existiare 
isso. "Parágrafo ijnico - Os honoráriOS arbitradas em acordo, em razão do
princIpia de sucurnbênCia, canstituem rends do Estado e serãa recoihidos,
par meia de guia de arrecadacãa, a rede bancária autarizada". Era assim.

Ou seja, se ganham ôtimas salários, par que ainda ganhariam 5% ou 10%?
Pars fazer urn cálcula, se fossem 5% - se for amigavel - de
R$300.000.000,00, estariamos falando de R$15.000.000. 00 , para pouco mars
de 100 Procuradores. E clara que nãa deve ser assim, rnas queremos saber
qual e esse mantante e par que eles tern que recebê-lo, já que recebem urn
salário, e sua funçãa é essa. Ou achamoS que alguém pode ser privulegiado?

Então estou chamandO atencäo pars issa e apresentanda esse
requerimenta. Vejam: quanda a Estado não dispuser de dinheiro para pagar,
podem ser compensados. descantando do lmposta de Rends que teriam a
pagar ou corn a recebirnenta de tItulos do Estada. Quer dizer, eles ficam
garantidos. Pior: na legisiatura passada, foi propasta - se não me enganO,
pela Deputado Antonio JOlia - a parcelarnenta dos honorarias, mas eles não
aceitaram. Ou seja, a Estado podia receber parceladO, mas eles não. Entäo é
urna questãa grave e séria, sabre a qual esta Casa tern de se debrucar.
Assim apresentamas esse requerimenta, na cedeza de que recebera acaihida
da Mesa, para que consigamaS obter essas infarmacOeS.

A segunda razOo de estar aqui é dar a boa naticia do debate travado antern.

na Camara Federal. corn a comissãa especial que trata da reforrna tributaria.
Par urns iniciativa do nosso Presidente, Deputada Anderson Adauta, numa

conversa corn a Deputada Michel Terner, a UNALE envalveu-Se nesse
processo, e ontem tivemas 26 AssembIéias junta corn a Presidente Michel
Temer. Depois fornos todos a camissOO especial, e do debate sairam
algurnas infarmacOes boas pars nós, além de terem se aberta outras podas
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para aprofundar a discussão. A UNALE, por exemplo. constituju uma
cornlssão acoihida pelo Presidente Germano Rigotto, para acompanharmos
'pan passu", o processo de tramitaço da reforma tributária

Ate o dia 26, cada Assembléja Legislativa deste Pals fará debates -
algumas já o fizerarn -, cujos resultados serâo encaminhados a UNALE. Esta,
através dessa comissão constituida fare, então, uma fusao de todas as
propostas E não so a encamrnhará 0 Comissão Especial, mas debaterO corn
ela a sua nclusOo no relatório do relator Mussa Demes. Nos dias 26 e 27
deste més a UNALE estarO se reunindo em Manaus. Todas as Assernbléias,
mais uma vez, estarOo au, inclusive dando apoio ao lancamento do
parlamento amazônico, uma questao grave para o nosso Pals.

AmanhO quero fazer urn pronunciamento mas, se nOo for possivel, deverei
faz6-lo na semana que vern, mostrando as graves denOncias contra a invasão
da nossa Amazônia, na exploracOo de nossas riquezas. Estarernos lancando,
all. o Facto AmazOnico 0 Presidente Michel Temer ficou de ir conosco. e
Germano Rigotto também. Estarernos 16 mais uma vez. fazendo urn debate
sobre a questao tributOria. E esperamos ate mesmo peba acolhida que
tivemos, que a contribuicao seja imensa, porém, mais impodante do que isso,
e que se abriu ontem, formalmente - podemos dizer assim -, urn canal entre
os Legislativos Estaduais - por intermédjo da UNALE - e a COmara Federal,
através da Presrdência e das comissOes temOtjcas.

E proposta do Presjdente Michel Temer que, de dois em dois meses, todos
os Presidentes de Assemblélas todos os Legislativos Estaduais estejam em
contato corn 0 Presidente corn outros Deputados e Lideres do Congresso
Nacionab, para partrcipar dos debates, das reformas e dos projetos mais
Impodantes em tramitaçao no Congresso Nacional. Como no caso da Lei de
Responsabilidades Ascais, como é o caso da reforma Politico-par-tidOrja da
reforma da Previdéncia - que vai ser feita de verdade, e nOo isso que estO al -

como e o caso de tantas reformas, nas quals, ate então, os Legislativos
Estaduais não tinham nenhuma par-ticipacao. E a partir de agora JO temos
esse canal de comunicacao ja temos essa acolhida. E mais do que isso, corn
a Frente Parlamentar que JO estO constituida no Congresso Nacional,
certarnente os Legislativos Estaduais estarão nOo so participando da
drscussOo, mas influindo na própria agenda nacional. 0 que signiflca isso7
Significa urn fortalecimento do Poder Legislativo, que estO lutando para o
fortalecimento do federalismo. Posso dizer que, daquilo que ouvi no
Congresso Nacional, daquilo que ouvi do Presidente Germano Rigotto, pela
abertura que deu e do prOprio relator Mussa Demes, se formos competentes
poderemos oferecer alternativas para a questao tributOria do nosso Pals.
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Muitas das questöes que defendemos jO estOo ali contempladas, mas
queremos continuar esse debate, esse acompanharnento, para que
tenhamos, de fato, uma reforma tributOria que methore a situaçOo fiscal no
nosso Pals e venha corrigir urna série de desvios, urna série de sonegacOes e
injusticas tributOrias e sociais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 a Fade (Ordem do Dia)

1' Ease
Abertura de lnscriçOes

0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada
a esta parte, a Presidéncia passa 2a Fade da reuniOo, corn a 1a Ease da
Ordern do Dia, compreendendo as comunicacôes da Presidéncia e de
Deputados e a apreciacOo de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as
inscriçOes para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISA0 DA PRESIDENCIA
A PresidOncia, reformando despacho anterior, determina que o Projeto de

Lei Complementar no 13/99, do Deputado Rogério Correca, que dispOe sobre
a incorporacão do beneficio de que trata o ad. 147 da Lei no 7.109, de
13110/77, ao vencimento dos servidores, publicado em 6/8/99, passe a
tramitar como Projeto de Lei n o 507/99.

Assim sendo, a Presidéncia despacha o projeto Os CornissOes de Justica,
de Administracão Pãblica e de FiscalizaçOo Financeira, nos termos do ad.
193. c/co ad. 102, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 17 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Fresidéncia vai responder 0 questOo de ordern apresentada pelo

Deputado Errnano Batista na reuniOo ordinária do dia 11 de agosto,
solicitando seja suspensa a tramitação da Proposta de Emenda a
Constituição no 8/99, que estabelece eleição direta para os cargos de direção
dos Tribunais de Justica, de Alçada e de Justiça Militar de Minas Gerais. 0
nobre parlamentar alega, em seu pedido, que proposta semelhante, aprovada
pebo Legislativo paulista, tern sido objeto de seguidos recursos judiciais.

Esta Fresidéncia, considerando:
a Açao Direta de inconstitucionalidade no 2012-9, proposta contra a

Emenda a Constituicão no 7, promulgada pela Mesa da Assembléia
Legislativa de São Paulo, que deu nova redação ao "caput" do ad. 62 da
Constituicão daquele Estado, estabelecefldO a realização de eleição para Os

cargos de Fresidente e 1°-Vice-Fresidente do Tribunal de Justica e de
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Corregedor-Geral de Justiça:
e o fato de ter o Supremo Tribunal Federal concedido, em 4/8/99, liminar

suspendendo a eficácia do artigo acima citado,
acata a questäo de ordem do Deputado Ermano Batista e determina que a

tramitaçao da Proposta de Emenda a Constituiçao n° 8/99 seja suspensa ate
ojulgamento do mérito da referida acão.

Mesa da Assembléja 17 de agosto de 1999
Anderson Adauto, Presidente

Palavras do Sr. Presidente
Esta Presidéncia informa ao Plenário que. no dia 13/8/99. reuniu-se nas

cidades de Airnorés MG, e Baixo Guandu, ES, a Comissão Interestadual
Parlarnentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce - CIPE-Rio Doce -, integrada pelas Assemb!éias
Legislativas dos Estados de Minas Gerais e Espirito Santo. Representam esta
Casa os Deputados designados pela seguinte Decisão da Mesa:

DEC ISAO DA MESA
A Mesa da Assernbléia no uso da competéncia que Ihe é atribuida pelo

disposto no art. 79. I, do Regirnento Interno. considerando os termos do
protocolo de intençOes firmado no dia 10/6/99 entre a Assembléia Legislativa
do Estado do Espirito Santo e esta Casa, mediante o qual rnanifestou-se a
ntencão de se criar a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvoivimento SustentOvel da Bacia Hidrogrbfica do Rio Doce - CIPE-Rio
Doce -, destinada a congregar esforços politicos e técnicos voltados para a
recuperacao ecolOica econOmica e sociocultural do vale do rio Doce, decide
designar, para membros etetivos da supracitada Corn issão, os Deputado José
Henrique. lvo José, Mauro Lobo, Olinto Godinho e Sebastião Costa e, para
membros suplentes, os Deputados Paulo Pettersen, Maria José Haueisen
Ermano Batista. Eduardo Daladier e Djalma Diniz

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 10 de agosto de 1999
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira
Na reunrão da CIPE - Rio Doce foi assinado convénio de cooperação entre

as Casas Legislativas e aprovado o Regimento Interno da Comissão, cujo
teor é 0 seguinte.
Regimento Interno da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o
Desenvolvirnento Sustentávej da Bacia HidrogrOfica do Rio Doce integrada

pelas Assemblé i a Legislativas dos Estados de Minas Gerais e Espirito Santo
Art. 10 - Este regimento interno estabelece as normas de organizaçao e

funcionamento da Cornrssão Interestadual Parlarnentar de Estudos para o
Desenvolvimento SustentOvel da Bacia Hidrografica do Rio Doce
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Parágrafo Onico - A expressão Comissão Interestadual Parlamentar de

Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia HidrogrOfica do Rio
Doce e a sigla CIPE - Rio Doce são equivalentes.

Art 2 1 - A CIPE - Rio Doce tern por objetivo congregar os esforcos poiiticos
e técnicos indispensáveis a recuperacão, a preservacão e ao
desenvolvimento da bacia hidrográfica do rio Doce.

Art. 311 - Integrarn a CIPE - Rio Doce representantes das Assembléias
Legislativas dos Estados do Espirito Santo e de Minas Gerais e seus
Presidentes. como rnembros natos.

Parágrafo Onico - Para cada membro efetivo, previsto no caput do art. 5°,
haverá urn rnernbro suplente da mesma Assembléia Legislativa.

Art. 40 - Compete a CIPE - Rio Doce:
I - investigar os impactos ambientais e os conflitos de qualquer natureza,

especialmente os econOmicoS, sociais e ecológicos, avaliando a sua
repercussão e propondo as med idas pertinentes;

II - atuar corn vistas a sensibilizar a sociedade nacional e contnbuir para a
formação de consciéncia pOblica. visando ao desenvolvirnento auto-
sustentado da bacia hidrográfica do rio Doce:

Ill - elaborar relatórios, corn recornendacOes aos Poderes Executivo.
Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e dos rnunicipios integrantes
da bacia, para consecucão do objetivo de desenvolvimento sustentável;

IV - apresentar proposiçOes legislativas que consubstanciem suas
conclusOes:

V - atuar corno agente aglutinador dos interesses dos organs que participarn
do desenvolvirnento do vale do rio Doce, na definição das suas açOes e
metas:

VI - estirnular a criação e a implantacão de comitës e agendas de bacias.
Art. 5 0 - A CIPE - Rio Doce cornpOe-se de doze Deputados, sendo estes 05

Presidentes das Casas Legislativas e cinco Deputados de cada urn dos
Estados relacionados no art. 3°, indicados pelas Mesas das respectivaS
Assembléias.

§ 1 0 - A CIPE - Rio Doce terá urn Presidente, urn V i ce-Presidente. urn 1-

SecretOrio, urn 2 1-Secretário e urn relator, escoihidos entre os membros
indicados nos termos do "caput" deste artigo, eleitos pela Comissão.

§ 2° - 0 1 1-Secretário sera escolhido entre os rnernbros da Assembléia a
que pertencer o Presidente da CIPE - Rio Doce e terá P01 atribuicão dirigir a
secretaria da Comissão e expedir todos os atos a ela inerentes.

§ 3° - Os rnandatos dos cargos previstos no § 1 1 deste artigo coincidirào
corn os rnandatos dos cargos das Mesas das respectivas AssembléiaS
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§ 41 - Os membros efetivos que não comparecerern a trés reuniöes

consecutivas ou a cinco alternadas serão substituIdos pela Mesa de suas
respectivas Casas Legislativas.

Art. 6° - A Comissâo terá como sede o Estado a que pertencer a seu
Presidenfe

Art. 7- A instalar,ão da CIPE Rio Doce dar-se-á nas cidades de Aimorés,
MG, e Baixo Guandu. ES, por ato continuo, no dia 13/8/99.

Art. 8° - A Cornissão realizará urn encontro bimestral, que constaré de urna
ou mais reuniOes ordinárjas extraordinárjas ou audiéncjas pOblicas.

Parágrafo Unico - Serão realizadas reuniOes nas Assembléias Legislativas
participantes da Comissào ou em qualquer outro local previamente definido.

Art. 90 - Para a realizaçao das reuniães, será necessárja a presença da
maiorja dos membros da Corn issão

Art. 10 - As deliberaçoes da Comissão serão tomadas por maioria de votos
dos membros presentes, observado o 'quorum" estabelecido no artigo
anterior.

Art. 11 - As ndicacoes as pedidos de informaçoes, os convites a
autoridades e a especialistas e outras diHgéncias são de iniciativa do plenário
da Comissão Sua operaclonalizacao ficará a cargo da Assernbléia Legislativa
em que estiver sendo realizada a reunião.

Art. 12 - Apos cada reunião set lavrada ata, em livro próprio, em que
deverão constar as decisöes e diligéncias acertadas, encamjnhandose
cópias as Assembléias Legislativas participantes e aos membros da
Corn issào

Art. 13 - A CIPE - Rio Doce terá duração i ndeterminada e apresentará.semestralmente relatório de suas atividades.
Parágrafo Onico - Havendo necessidade e urgéncia, Para casos especificos

poderá ser elaborado relatório próprio, cuja conclusão atenderá a prazos
red uzidos.

Art. 14 - A Assernbiéia Legislativa em que estiver sendo realizada reunião
da Comissão providenciará os recursos necessários inclusive externos, Para
a cuniprimento da pauta.

Art. 15 - Incumbe a cada Assembléla Legislativa:
- indicar especialistas técnicos e pessoal de apoio administrativo Para

coadjuvar as trabalhos da Comissão;
II - custear Os deslocamentos dos seus representantes e servidores quando

convocados pela CIPE - Rio Doce;
Ill - arcar corn as despesas decorrentes das indicacoes de que trata o inciso
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Art. 16 - A CIPE - Rio Doce poderá contar, mediante dehberacão de seus
membros, corn assessoramentO técnico especializado de órgão ou entidade
pOblica ou privada, corn direito a voz nas reuniöes.

Art. 17 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão,
"ad referendum" do plenãrio, observados, subsidiariamente, os Regimentos
Internos das duas Casas Legislativas.

Art. 18 - Este regirnento interno entra em vigor nesta data.
Airnorés, MG, e Baixa Guandu, ES, 13 de agosto de 1999.
Estiveram presentes a solenidade, pela Assembléia Legislativa do Espirito

Santo. os Deputados José Carlos Gratz, Presidente; Eval Galazi, Luiz Pereira,
Gilson Amaro e Nonô Lube e, pela Assembléia de Minas, os Deputados
Anderson Adauto, Presidente; Ivo José, Mauro Lobo, José Henrique e
Ermano Batista.

Esta Presidéncia assegura. em nome do Legislativo mineiro, que a Mesa da
Assembléia empreenderá todos os esforços necessár!os a consecuçãO dos
objetivos da Corn issão que ora inicia seus trabaihos.

ACORDO DE LIDERANcAS
Exma. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégia de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
Para a dia 4/10/99, destinada a entrega do tItulo de cidadão honoraria ao Sr.
Paes de Andrade, conforme a Requerimento n° 310/99, do Deputado
Anderson Ad auto, aprovado par esta Casa.

Sala das Reuniöes, 17 de agosto de 1999.
Antonio Andrade - Bené Guedes - Rogério Correia - Olinto Godinha -

Agostinho Silveira - Luiz Fernando Faria - Chico Rafael.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A PresidOncia acolhe o acordo e determina a seu cumprmento.
Mesa da Assembléia. 17 de agosta de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

ACORDO DE LIDERANcAs
Exrno Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevern, representanda a maioria dos

membros do Colégio de LIderes, deliberam seja convocada reunião especial
Para a dia 20/9/99. conforme requerirnento do Deputado Agostinho PatrUs e
outros, deferido em Plenário, Para homenagem a Fiat S.p.A. pela transcurso
de seu centésimo aniversáriO.

Sala das ReuniOes. 17 de agosto de 1999.
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Hely Tarquinio - Antonio Andrade - Bené Guedes - Sebastião Navarro Vieira
- Djalma Diniz - Rogerio Correia - Luiz Fernando Faria - Chico Rafael

DECISAO DA PRESIDENCIA
A PresidOncia acolhe o acordo e determjna o seu cumprimento
Mesa da Assembléla 17 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente

Leitura de Comunicacoes
- A seguir, o Sr. Presidente dã ciência ao Plenário das comunicacoes

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Cabo Morals - informando sua
renOncia 0 vaga de membro suplente da CPI doPSM; Alencar da Silveira
JOnior - informando sua renOncia 0 vaga de membro efetivo da CPI do IPSM:
Agostinho Silveira - informando que o PL deixa de indicar membro suplente
na CPI do IPSM, em favor do POT: Bené Guedes (2) - informando que o POT
deixa de indicar membro efetivo para CPI do IPSM, em favor do PL (Ciente.
Cópia a Area de Apoio as ComissOes e as Liderancas.); e indicando o
Deputado Eduardo Daladier para membro suplente da CPI do IPSM, no lugar
do Deputado Cabo Morais; Agostinho Silveira - indicando o Deputado Cabo
Morais para membro efetivo da CPI do IPSM (Ciente. Designo. A Area de
Apojo as ComissOes. COpia as Liderancas.) e Amilcar Martins - informando
sua auséncia do Pals no periodo de 17 a 27/8/99: pelas Comissöes de
EducaçOo - aprovacao na 12a ReunjOo OrdinOria dos Requerimentos n°s
503/99, do Deputado Bené Guedes; 508/99, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva; 516/99, do Deputado Wanderley Avila; e 517 e 518/99. do Deputado
Paulo Piau; de Direitos Humanos - aprovacoo na 16 ReuniOo OrdinOria, dos
Requenmens n°s 470/99 a 498/99, do Deputado JoOo Leite; de
Adrninistracao POblica - aprovaçao na 14 Reunião OrdinOria dos
Requenrnenos n°s 447/99. do Deputado Alvaro Antonio-' 448/99, do
Deputado Dalmo Ribejro da Silva; e de Sa6de - aprovaçOo na 4 ReuniOo
ExtraordinOrja dos Projetos de Lel n°s 61/99, do Deputado JoOo Lerte: e
381/99, do Deputado Cristiano CanOdo; e dos Requerimentos n°s 455/99,
dessa ComjssOo e 525/99, do Deputado JoOo Paulo; e pela ComissOo
Especial para Proceder a Estudos sobre o E ndividamento do Estado -
informando o término de seus trabaihos e encaminhando o seguinte relatório
final (Ciente. Publiquese):
COMISSAO ESPECIAL PARA ESTUDAR 0 ENDIVIDAMENTO DO ESTADO

Rel atório
lntroduçOo

- Em atendimento a requerimento dos Deputados Edson Resende e Durval
Angelo, aprovado em reuniOo de 13/4/99 e publicado em 15/4/99, foi
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constitu Ida. em 22/4/99. esta Comissão Especial, corn o objetivo de estudar o
end ividamento do Estado.

Integram a CornissOo os seguintes Deputados: efetivos - Eduardo Hermeto,
Mauro Lobo. Maria Tereza Lara, Paulo Pettersen e Paulo Piau; suplentes -
Edson Rezende, Wanderley Avila, Rogério Correia, Antonio JUlio e SebastiOo
Navarro Vieira.

A Presidéncia da CornissOo coube ao Deputado Eduardo Hermeto: a Vice-
PresidOncia, ao Deputado Mauro Lobo, e a relatoria, a Deputada Maria
Tereza Lara.

Foram realizadas diversas reuniöes, nas quais foram ouvidas as seguintes
autoridades e especialistas: Fabricio Augusto de Oliveira, SecretOrlo Adjunto
da Fazenda; Hélio Dias da Silva, Diretor de Crédito PUblico da Secretaria da
Fazenda; José Moreira MagalhOes. Diretor da Superintendéncia Central de
Administracão da Secretaria da Fazenda; Flávio Rianni, Secretário Adjunto de
Administrac0o Financeira e Controle Operacional da Secretaria da Fazenda;
Raul Velloso. Consultor Especialista em Finanças PUblicas, e Aloisio
Mercadante, Deputado Federal.

AnOlise
Corn fuicro nas exposiçOes dos convidados e nas nforrnaçOes obtidas

sobre a matéria. passamos a fazer urna reflexOo que, como verernos, ha de
conduzir-nos a necessidade de renegociacOo do acordo da dIvida, em
decorrência de questionamentos do prOprio contrato e, também. em razão de
fatos que afetam a capacidade de pagamento do Estado ou que significam
créditos a compensar do Estado contra a União.

- Questionamentos do Contrato de Refinanciamento da DIvida
ReduçOo do Percentual do Teto de Pagamento Mensal

Tendo em vista o montante da divida, o prazo de pagamento, a taxa de
juros e a forma de amortizaçOo, o cOlculo inicial da prestacOo ficou em torno
de R$95.000.000,00 mensais.

Percebendo-se que esse valor era incompatIvel com o nivel de receita do
Estado, estabeleceu-se urn teto para desembolso das prestacOes, de acordo
corn a receita liquida real do Estado. Assim, em 1998 o pagamento das
prestaçOes ficaria limitado a 12% da receita liquida real: em 1999, a 12.5%, e
a partir de 2000, a 13%.

lnicialmente. ficou estabelecido que o valor da prestaçOo que excedesse ao
teto, ou seja, que nOo fosse pago no vencimento, comporia urn resIduo, a ser
pago posteriormente. Assim, considerando-se o teto, o valor original da
prestaçOo, de R$95.000.000,00, cairia para algo em tomb de
RS7O.000.000,00, e a diferenca, R$25.000.000,00, teria seu pagamento
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Ocorre, todavia, que esse teto é muito elevado. Urn teto igual a 12,5% da
receita lIquida real significa que o Estado teria que gerar urn superávit
primário dessa magnitude Segundo cálcu!os de Raul Velloso, se Os Estados
gerarem urn superávit primáno correspondente a 5% de suas receitas, a
promessa do Governo Federal de ajustes dos Estados no ârnbito do FMI-2 já
estará cumprida.

Adernais, convivernos atualrnente corn urn deficit de aproximadamente
R$100.000g00 por mês.

Alérn disso, foi originalmente discutido que o teto seria para toda a divida
fundada do Estado. Todavia, ha urna parcela da divida que ficou fora do
refinanciarnento e do teto e que importa em uma prestaçao mensal de
RS10.000 00000 a R$15.000.000,00. Assim, quando se soma essa ültirna
prestaçào a prestacäo do contrato do refinanciamento o total pago pelo
Estado a titulo de divida chega a comprometer 20% da receita lIquida real.

0 teto tern a funçao de compatibijizar o valor das prestaçoes corn a
capacidade de pagamento do Estado, e entendemos que atualrnente isso não
vern ocorrendo

Minas Gerais deseja pagar sua dIvida, mas é necessário Clue ela seja
equacionada de forma que as prestacoes se tornern compativeis corn as
receitas do Estado. Portanto, é mister que o Governo Estadual e o Governo
Federal façam uma renegociaçao em torno do valor do teto, reduzindo 0percentual e contemplando as outras dividas.

Discussão do Conceito de Receita Liquida Real
Para o cálculo da receita liquida real do Estado, a partir da qual se

estabelece o teto para o valor da prestaçao, estáo sendo consideradas
receitas vinculadas do Estado, sobre as quais ele não tern qualquer controle.
Como exemplo, citamos aquelas oriundas de convénjo corn o SUS, corn
destinacao direta ao sistema de saUde; de convénjo corn o DER-MG, para
execucão de obra especifica e do recolhjrnento de 3,5% sobre a
remuneracao dos servidores para o Fundo de Aposentadoria isso significa
que o cálculo da receita liquida real não expressa a receita efetivamente
drsponIvel para gasto pelo Estado.

Segundo estirnativas da Secretaria da Fazenda. urna reconsideraçao de
receita lIquida real poderia implicar reducao da prestaçao de,
aproximadamente R$20.000 000 00 mensajs.

E necessário que o Governo Estadual e o Governo Federal promovam uma
negoclacao para discutirem o que de fato se poderia entender como receita
Iiquida real e, em consequencia determinar o valor do teto das prestacoes
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Redução do Estoque da Divida
A politica de juros altos do Governo Federal e a concorrêncla dos titulos

federals corn os estaduais acarretaram urn grande aumento no endividarnento
do Estado.

Ate o final da década de 80, 0 endividarnento do Governo Federal junto 30

rnercado ocorria pela emissão das ORTNs, que remuneravarn correcao
rnonetária e juros. Eram consubstanciadas em cautelas que circulavam
fisicamente no mercado e as quais se atrelavarn cupons para pagamento de
juros sernestrais.

Ocorre que, em 1989, o Governo Federal substituiu as ORTNs pelas LFT5.
Em vez de serern representadas por cautelas, essas letras tinharn urn registro
escritural, mais seguro, ágil e moderno. Esse titulo, de prazo mais longo, tinha
sua remuneracão indexada ao juro de curto prazo, visto que seu rendimento
estava atrelado as taxas do 'overnight'.

Por seu turno. Minas Gerais, para conseguir colocar seus titulos no
mercado.não teve outra opção senão trocar as suas obrigaçöeS reajustáveis
por titulos indexados a LFT, ou seja, passando a rernunerá-los, tambérn, as
taxas do "overnight'. Alérn disso, não havia cornpradores p313 os titulos
mineiros, pois esses optavam pelos titulos federais. Assirn, restou ao Estado
fazer a rolagem diana desses papéis no mercado secundário financeiro a
taxas mais elevadas.

Essa concorréncia predatória dos titulos federals acarretou urn aurnento
nas taxas de juros dos titulos mineiros e, conseqUenternente, urn aumento no
estoque da sua divida. Assirn. a divida mobiliária mineira atingiu. em 1998, o
valor de R$12.200.000.000,00. Se. no peniodo de 1990 a 1998, os titulos
tivessem sido rernunerados a base de correção monetària e juros de 7,5% ao
ano, que e a taxa do contrato do acordo da divida, a dIvida do Estado, em
1998, seria de R$5.400.000.000.00, Conde se conclui que a politica de altas
taxas de juros reais do Governo Federal fez corn que a divida mobiliánia do
Estado tivesse urn aurnento de. aproximadarnente, R$6.800.000.000.00.

A negociaçéo referente ao atual acordo da divida retroaglu o seu estoque a
1996, correndo, a partir da[, juros e correção rnonetária do contrato, em vez
de taxas do "overnight", o que permitiu uma redução do montante de
RS1 .600.000.000,00 apenas. Pensamos Clue isso foi insuficiente. Entendernos
que se deve retroagir a 1990, logo apos a troca das ORTNs pelas LFTs e
quando os juros reais passaram a ser mais elevados. Ou, pelo menos, a
1993, quando, em renegociacäo anterior, ficou estabelecido no Lei n° 8.727,
de 1993, Clue o Banco Central deveria apresentar urn piano para a
renegociacâo da divida mobiliária. Se isso tivesse sido feito, o montante do
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divida teria deixado de ser inflado pelas altas texas de juros.
Minas Gerais nâo pode pager a conta da politica do Governo Federal de

altas taxes de juros, que objetiva atrair recursos dos especuladores
internacronais, dando uma sustentação artificial ao câmbio. Também nâo
deve arcar corn o anus pela delonga na celebraçao do acordo de divide.

Assim, mostra-se necessária urna renegociaçäo para retroagir o estoque da
divide, expurgando-Ihe os efeitos des eltas taxas de juros reals.

Am pliaçâo do Prazo do Contrato
Tendo em vista o montante do contrato. RS14.400.000.00000 entendemos

que o prazo pare amortização deverie ser bern major. Propomos que seja de
100 anos e gostariamos que isso fosse, também, objeto de discussão em
uma renegociaçao.

Conta Gréfica
No acordo da divide, o Governo Federal exigiu que uma parcela do

montante fosse amor-tizada em curio prezo corn recursos oriundos da
privatização, iriduzindo o Estado a alienar seus Bancos, no bojo de urn ideário
neoliberal. Constituju-se, assim, a denominada conta gráfica.

Inicialmente o Governo Federal pretendia que essa amortização fosse da
ordem de R$2.000.000.000,00. Mas, no decorrer do processo, verificou-se
que a privatizacão não geraria esses recursos. Mines Gerais teria condiçöes
de fazer esse amortização extraordinár-ja em cerce de R$1 .000.000.000,00.
Foi, então, acordado esse valor. porém, em contrapartida. o Governo Federal
eievou os juros de todo o montante financiado de 6.0% pare 7,5% ao ano.

Fazendo-se urn estudo comparativo corn as negociaçöes celebradas por
outros Estados, constata-se que uns tiveram a conta gráfica inferior, outros
nern mesmo a tiveram; obtiverarn, todavia, a taxa de juros de 6,0% ao ano.

Por outro lado. a conta gráfica, após as amortizaçöes referentes as
pnvatizaçoes do BEMGE e do CREDIREAL, apresenta urn saldo
remanescente nao atendido da ordem de RS450.000.000,00, a ser quitado
corn os créditos FCVS recebidos pelo Estado da extinta MinasCaixa, cujo
valor final, após apuraçäo, deverá ser, também, dessa mesma ordem de
grand eza

Cons iderando o tretemento desiguel que o Estado recebeu corn relacâo a
conte gráfica e considerendo as privatizaçöes que Mines já levou a termo, ao
passo que outros Estados ainda não as fizeram. propomos que o saldo
remanescente da conta gráfica seja somado ao estoque da divida e
refinenciado pelo prazo do contrato e que o crédito do FCVS seja utilizado
pare reduzir, durante algum tempo, o valor des prestaçoes a urn nivei
corn pativel corn o fluxo de caixa do Estado.
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Assim, esse seria. também, urn importante tema a se inserir na pauta de

urna renegociacãO do acordo da divide.
II - Questionamento Externo ao Contrato de Refine nciamento da Divide

Além desses questionamentos sobre o próprio acordo da divida. ha outros
fatos envolvendo a União e 0 Estado que acarretam maior dificuldade pare o
cumprimento do contrato de refinanciamento e que também ensejem uma
renegociacâo.

Perdas corn a Lei Kandir
A Lei Kandir estabeleceu a desonerecão do ICMS na exportacão de

produtos prirnários e semi-elaborados, a contabilização de crédito decorrente
de aquisiçào de materiel pera o ativo imobilizado e material de consumo e,
também, o aproveitamento dos créditos referentes eo consumo de energia
elétrica.

Pare compensar a perde de receite de ICMS, a prOprie Lei Kandir
estabeleceu o pagernento pela União aos Estados de urn seguro-recelta,
garentindo-Ihes o rnesmo nivel de arrecadacào.

Ocorre que, na prátice, o valor desse seguro-receite foi bern inferior a perda
efetiva de errecadecâo. Estudos da Secretaria da Fazenda estimam que o
prejuizo de Mines Gerais decorrente da diference entre a perda de
arrecedeção e o valor do ressarcimento do seguro-receite totalizou, nos anos
1996, 1997 e 1998, R$1.100.000.000.00.

Nào é justo due Mines Gerais pegue essa conta. pois. apesar de o discurso
oficiel justificar a Lei Kendir pelo aumento da competitividade e incremento
des exportacöes, a lei servia pare dar sustentacão artificial ao Piano Real,
carente de meiores fundamentos, cornpensando o rendimento dos
exportadores, e, corn o ingresso maior de divisas, segurar a cotaçao do real.

Ademais, hoje constatamos que a Lei Kandir nao conseguiu mudar 0 deficit
de bale nça comercial, ocorrido em razâo da desvalorizacão cembial, levada a
cabo por forces do mercado.

Assim, torna-se mister uma renegociacão pare urn encontro de contes,
fezendo-se uma cornpensação des perdas da Lei Kandir corn a divide em
peuta.

Esveziamento dos impostos CompertilhadoS
A pertir cia Constituicäo de 1988. o Governo Federal procurou explorer

impostos e contribuiçães não compantilhedos corn Estados e municipios. Foi,
entao, criada a Contribuicäo Social sobre o Lucro e elterado o PIS. 0 IOF
pessou a ser rnais explorado, e o COFINS teve sues aliquotes majoradas.
Criou-se, também, o IPMF, atualmente CPMF. Nenhum deles sofre esse
processo de compartilhamento.
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Por outro lado. a Governo Federal não fez ma ores esforços para aumentar

a arrecadaçao do Imposto de Renda e do IPI, vista que são impostos
compartilhados.

Essa estratégia do Governo Federal, eticamente questionéve!, pals sabota
as idélas do constituinte onginário. implicou urna reduçao nas transferêncjas a
que as Estados tern direito, afetando suas receitas e a capacidade de
pagamento de sua divida.

Entendernos que essa matéria deve ser levada a mesa de negociaçao, para
que se discuta uma forma de corn pensaçao das perdas dos Estados, vis-â-vis
o onus do pagamento do contrato da divida.

Perdas corn a FEF
Em 1994, para dar uma sustentação ao Piano Real, foi criado urn ajuste

fiscal provrsórro que teve coma principal peça a Fundo Social de Emergencia
Ele deverra ser uma travessia, urn "tapa-buraco" ate que se atingisse a
equilibria nas contas püblicas.

Porérn, ja se passaram cinco anos sem que o Governo Federal atingisse
esse objetivo, e a fundo ainda persiste, agora sob a denominaçao de Fundo
de Estabilizaçao Fiscal - FEF.

Esse Fundo estabeleceu urn mecanismo por rneio do qua! a União retém
20% dos recursos que deveriam ser transferidos aos Estados. Meihora as
contas da União, porérn desequilibra a dos Estados. Minas Gerais tern uma
perda anual de R$35.000.000,00 corn esse Fundo, o que também contribui
para redução da capacidade de pagarnento da dIvida pelo Estado.

Assim, as perdas decorrentes do FEF &ão outro ponto que prapomos seja
incluido na discussão, no baja de uma renegociacaa, tendo em vista a
campensaçao corn a divida em tela.

Perdas Decorrentes do FUNDEF
o Governo Federal, no baja de urna politica centralizadora de recursos,

criou a Fundo de Desenvolvimenta do Ensino Fundamental e de Valorizaçaa
do Magisterro - FUNDEF -, que entrou em vigor em 1°/1/98.

Corn isso, as Estados e as municipios passaram a ter, abrigatariamente,
que destinar 15% de suas principals receitas para alimentar esse Fundo.
Assim. do ICMS arrecadado, descontados as 25% transferidos aos
municIpios, sobram para a Estado 75%. Aplicando-se as 15% referentes ao
FUNDEF, temos que, efetivamente ingressam nos cofres do Estado 63,75%do ICMS arrecad ado.

Destarte, constata-se que a FUNDEF reduz o grau de liberdade de atuaçao
do Governo e compramete a capacidade de pagamento da divida pelo
Estado,
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Propornos que este seja outro panto a se incluir no ãmbito de uma
renegociacãa.

Transferéncia de Encargas da União para as Estados
Ate a final da década de 80, a grande responsável pe!a financrarnento das

paliticas sociais era a Governa Federal. Os Estados e Os murncIpros
implementavam as politicas emanadas do Governa Federal, na qualidade de
meros executares, vista que não geravam as correspondentes recursos
financeiros. Para se ter uma idéia, em 1970, 80% des polIticas sociais eram
financiadas pelo Governa Federal.

A partir de certa época, o Governo Federal cornecou a transferir au deixar
de satisfazer determinadas demandas sociais que passaram, então, a ser
atendidas pelas Estados e pelos municipias, as vezes precariamente e de
forma insuficiente. A partir de 1990, a Governo começou a reduzir as
transferéncias voluntãrias para as Estados. Além disso, em 1988 e 1989, a
Governa Federal realizou a aperacãa desmonte corn a transferéncia de
diversas encargos para as demais esferas de governo.

Entendemos ser a descentralizacàa urna asprracão democrática. 0
problema e que, neste casa, ela não veio acompanhada da contrapartida da
correspondente descentralizacãa de recursos, gerando, assirn, urn
desequilIbrio financeira.

Assirn, é necessária uma arnpla renegaciacãa que conternpie, tambérn,
esse aspecta.

Efeito do Fim da Inflacão Elevada
Em urn contexto de inflaçãa e!evada, a arrecadacão crescia nominalrnente

par causa dos preços, que erarn remarcadas canstanternente, enquanta
algumas despesas perrnaneciam fixes. 0 Tesaura Estadual obtinha recectaS
pela aplicacão do saldo em caixa e utilizava urn perversa mecanisma de
pastergar despesas. que prejudicava especialrnente as servidores pablicos.

Segundo José Moreira Magalhães, issa equivalia a urna receita adicional
proxirna a R$1 .000.000.000,00 par ana, suficiente para pagar 2,2 folhas de
pagarnenta. Corn a firn da infiacão elevada, a Estado se viu de urna hora pare
outra sern esse rnecanisrna corn que contava para fechar suas contaS.

Assirn, constatamas a existOncia de mais urn fator de desequilIbrla nas
finances estaduais, dificultanda a pagamento das dIvidas e ensejanda sue
renegociacãa.

Crédito do Estada Referente a Investirnentos em Rodovias Federals
Em decorréncia de salicitacão feita pelo Governo Federal ao Departamenta

de Estradas de Rodagern de Mines Gerais - DER-MG, a Tesaura Estadual fez
investimentos em radovias federals, no perlodo compreendido entre rnarço de
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Esses investirnentos amontam aproxirnadamente a R$1.900.000.00000 e
referem-se a 344 contratos: serviços de imi p lantaç5o e pavimentaçao de
2,436 km de estrada. restauracão de 1.448 km de estrada, lama asfáltica em
2.207 km e construção de 3.928 km de obras-de-arte. Isso é mais um
argumento que vern reforçar a nossa tese de que o contrato de
refinancjarnento da divida nao pode ser anaUsado isoladamente sendo
necessána uma renegoclaçao, urn encontro de contas entre o Estado e a
Unrão, visto que Minas tern diversos créditos a receber.

Divida da União corn a Estado Relativa a Compensaçao de Aposentadoria
A Constituiçao Federal assegura, para efeito de aposentador-ia, a contagem

reciproca do tempo de contribuição na administraçao pübiica e na atividade
privada, hrpótese em que as diversos sisternas de previdéncia social se
compensarão financeiramente. Ocorre que, em decorréncia do mercado de
trabaiho e da aposentadoria de valor mais elevado do setor ptibiico, houve
uma acentuada rnigraçao de trabaihadores do sistema do setor privado para o
püblico. Assim, muitos trabalhadores contribuem durante muitos anos para o
INSS e, na ocasião de se aposentarem, tornam-se servidores püblicos e,
como tal, se aposentam, cabendo ao Estado o onus de suas aposentadorjas
sern ter tido a contrapartida das contribuicOes. Por outro lado, o !NSS recebeu
essas contribuicOes e não teve que arcar corn a pagamento das respectivas
aposentadorias

o Tribunal de Contas do Estado elaborou os cálculos e conciuiu que a
dIvida da Uniãa corn Minas Gerais em razão dessas aposentadorias é de
RS1 7.800.000.000.00

o Estado tern uma divida contratual corn a UniOo, porém esta tern uma
divida previdenciãria corn Minas da mesma magnitude, por isso a divida
contratual nao pode ser analisada isolaclamente. Sendo assim, ao se fazer
urn encontro de contas, mediante negociaçao, e processando-se a
compensaçao, poderemos concluir ate rnesmo que a Estado não tern divida
alguma corn a União.

Queda da Arrecadaçao
A arrecadaçao do ICMS, principal tributo do Estado, apresenta forte

correlaçOo corn o nivel de atividade econOrnica. Presenciarnos, em
decorréncia de poltica equivocada do Governo Federal, urn quadro de
recessäo, corn redução do nivel de atividade e urna queda de 5% na
arrecadacão do IC MS.

Por outro lado, existem algumas despesas rigidas que náo acompanharn
essa queda de receita, como as despesas corn pessoal. Isso acarreta urn
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desequilibriO entre receitas e despesas, visto que exatarnente aquelas de
maior magnitude são i ncom press iveis. Assim, não ha geracão de recursos
para pagamento da divida. Segundo Raul Vellosa, esse quadro e urn
argumento em favor da renegociacão do contrato da dIvida. Adernais, o
próprio contrato de refinanciamento da divida teve como pressuposto urn
cenário de crescimenta econOmica que não velo a se materializar.

Como pano de fundo desse quadro está a politica do Governo Federal,
totalmente inadequada. Ele estabeleceu elevadIssirnas taxas de juros reats
para atrair o "smart money", segurar a cotação do dólar e dar urna frágil
sustentacão ao Piano Real. Alérn disso, essa taxa de juros possibilita ao
Governo Federal ir rolando sua gigantesca dIvida interna, par meio de urna
atrativa remuneracOo dos capitals especulativos nacional e internacional. Em
vez de fazer urn piano de estabilizacão consistente, simplesmente fez urn
piano que foi sobrevivendO a custa desse artificia de altas taxas de juros. So
que essa politica de juros altos estO provocando a quebra tanto do setor
pãblico quanta do privado. No setor pOblico, eia acarreta elevadissimaS
despesas corn pagamenta de juros e retração da receita em decorrência de
urn menor nivel de atividade econôrnica. No setor privado, conduz as
ernpresas 0 faiência, reduz a produção, a geração de riquezas e empregoS,
gera fame, miséria e desemprego.

o ünica ganhador e a estéril capital especulativo, que nãa gera nenhuma
riqueza e se aproveita. coma urn abutre, do cassino financeiro glabalizado em
que a Governo Federal transformau a Pals.

Segundo a Deputado Aloisio Mercadante, a saida é a crescirnenta, e não a
recessão é produzir. e nOo diminuir a capacidade de producOo. Precisamos
crescer, gerar empregos. produzir. Crescendo a Pals, a sua divida se tornarO,
relativamente. pequena. 0 Deputado citau exemplo de pals que, em oito anos
de crescimento sustentOvel, resoiveu seu problema do gigantesco deficit
fiscal. pals a aumento da riqueza produzida aumentou a receita e, dessa
forrna, soiucionou-se a problema.

Assim, entendemos que 0 preciso rnudar a poiltica, reduzir as taxas de
juros e partir para uma nova era de producão, geracão de empregO,
pragresso, desenvalvimeflto e crescimerito econOrnico.

Par sua vez, Minas Gerais é vitima, e nOo agente, dessa politica desastrada
do Governo Federal e, em decorrOncia desse quadra, tern a direito de rever a
acordo de sua divida.

0 Endividarnento coma urn Probierna Geral dos Estados Membros
0 endividamenta dos Estados saltou de 10% a 15% do total da divida do

setar pOblico, na década de 80, para aproxirnadarnente 40% desse total, que
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o Ceará, a Bahia e Roraima, apresenta problerna de divida
A anál,se do end:vrdamento deve contemplar o conjunto dos Estados, e não

somente Minas Gerais. 0 nosso grande endividamento não ocorreu em
decorréncia de urna polItica local equivocada, e sim por causa de politicas
naclonais como a desmontagem do pacto federativo, componente impor-tante
do receituárjo neoliberal arquitetado pefo Governo Collor e continuado por
Fernando Henrique Cardoso, seguindo as regras do Consenso de
Washington, corn propostas claras de redução do papel do Estado na
economla, de desregularnentaço de aber-tur-a dos mercados de busca
persistente do "Estado mInimo".

Cumpre-nos também obsear que a guerra fiscal, cujo ünico beneficiário é
o capital, está explodindo o equilIbrio federativo e afetando a capacidade de
pagamento da divida dos Estados. Assim, é justifjcávef nao somente a
renegociaco da dIvida de Minas Gerais, como também o avanço no
estabelecimento de urn novo pacto que redesenhe o nosso federalismo corn
Clara e precisa distribuicao de cornpetências, receitas e encargos entre os
entes da Federacao

Consideraçoes Finals
Ernbora o contrato de refinanciarnento tenha feito cessar urn processo de

acumulaçao de divida, que poderia ser, no futuro, pernicioso para o Estado,
acarretou no presente urn problema de fluxo de caixa. Anteriormente, a divida
era praticamente toda rolada, e o contrato passou a exigir o pagarnento de
prestaçOes mensais de valor incompativef corn as finanças estaduals. Ou
seja, de uma hora para outra, o Estado se viu na condição de fazer
desembolsos que não faziarn parte de sua estrutura de receitas e despesas,
gerando corn isso urn desequilIbrio.

Segundo José Moreira Magalhães, o problema é da estrutura do contrato
"vrs-à-vis a capacidade de pagamento do Estado. Se o serviço da divida
fosse reduzido a metade, o Estado teria condicoes de honrar esse
cornpromisso

De acordo corn Hélio Dias da Silva, é necessárjo sentar-se a mesa corn 0
Governo Federal para discutir o efeito do contrato sobre o fiuxo de caixa do
Estado e para mostrar o que é possivel pagar. Segundo ele. o Governo em
mornento algum pensou em nao pagar, mas é necessário mensurar o nivel de
pagamento que pode ser realizado. Estabelecido isso, dar-se-á seguirnento
ac, pagamento da divida ea execução do contrato.

Não podemos aceitar a posiçao do Governo Federal, que não atendeu a
solicitaçao de renegociacao do Governo do Estado, forcando-o a moratória,

3 73

que teve a importância politica de incluir a matéria na agenda de discussão.
Entendemos que a renegociacão do contrato deve enfocar medidas que

impliquem redução do desernbolso mensal, postergando o pagamento da
diferença. Destarte, considerarnos prioritária a discussão da redução do
percentual do teto de pagarnento mensal e do conceito de receita liquida real.

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela necessidade de renegociacão do

contrato de refinanciamento da divida do Estado, bern como pelo
encarninharnento de correspondência ao Executivo Estadual, ac, Executivo
Federal, ac, Senado Federal, a Cornissão de Econornia. Indüstria e Comércio
da Cãrnara dos Deputados e ac, Forum em Defesa do Pacto Federatvo,
contendo a posicão desta Casa Legislativa, devidarnente fundamentada, e
sugerindo a reunião de esforcos para que se atinja esse desiderato.

- Publique-se, para os fins do parágrafo ünico do art. 114 do Regimento
Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere cada urn por sua vez, nos termos do

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado
Rogério Correia em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei
no 19/99, e do Deputado Sebastião Navarro Vieira em que solicita a inclusão
em ordern do dia do Projeto de Lei n o 302/99; nos terrnos do inciso VIII do art.
232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado Alencar da Silveira
Junior em que solicita a retirada de trarnitaçOo do Projeto de Lei no 388/99
(Arquive-se o projeto.), e do Deputado Anderson Adauto e outros em que
solicitarn a retirada de tramitação do requerimento em que se solicita a
realizacão de reuniâo especial pam homenagear a EPAMIG (Arquive-se o
requerirnento.); e defere, ainda, nos termos do inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra oportunidade,
requerirnento do Deputado João Leite e outros em que solicitam a realizacão
de reunião especial em hornenagem ac, Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia por seus 65 anos de fundaçào; e, nos termos do
inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, defere requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja destinada a primeira parte
de uma reunião ordinária para homenagear os dez anos de promufgacão da
Constituiçao Estadual.

Votaçao de Requerirnentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arlen Santiago em que

solicita seja encarninhado também a Comissâo de Administração Püblca,
para apreciacão, o Projeto de Lei no 353/99, que dispOe sobre a isenção das
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taxas de inscriqao nos processos seletivos das universidades estaduais para
o aluno egresso da rede püblica. Em votação, a requerimento. Os Deputados
que estão de acordo permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimenta da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita Clue a Projeto
de Lei no 340/99 seja distribudo a Comissao de Educaçao para ali ser
apreciado, uma vez que a assunto diz respefto diretamente a essa Comissão.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau em que solicita que a Projeto de Lei
no 451/99, que dispoe sobre a controle de organismos geneticamente
modificados - OGMs -, no Estado de Minas Gerais, seja distribuido a
Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrjaj para emissão de parecer.
Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que a aprovam permaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Paulo Piau em que solicita audiéncia da
Comissào de Meio Ambiente e Recursos Naturais para emissão de parecer
sobre a Projeto de Lei no 403199. do Deputado Chico Rafael. Em votaçao, a
requerirnento Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Antonio Carlos Andrada em que solicita, nos
termos do art. 111, II. do Regimento Interno, a constituiçao de cornissão
especial corn a finalidade de promover urn levantamento atualizado de todas
as obras municipais decorrentes de convOnios firmados cam a Estado de
Minas Gerais que se encantram paralisadas em virtude de rescisâo desses
mesmos convénios, suspensao de pagamenta ou inadimplencia par parte do
atual Governo Estadual. Em votaçOo, a requerimento. Os Deputados que a
aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento da Comrssão de Defesa do Cansumidor em que, tendo em
vista a requerimento da Deputada Elaine Matozinhos, aprovado na reuniOo da
Comrssão de Defesa do Consumidor, no dia 10/8/99, solicita a Presidéncia
que encaminhe a Agéncia Nacional de Petróleo pedido de envio a esta Casa
da relaçãa dos revendedores de gas do cozinha, em Minas Gerais. Em
votaçOo, a requerimento. Os Deputados que a aprovam permaneçam coma
se encantram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento no 283/99, do Deputado Mauro Lobo, solicitando seja
encaminhado ao Secretárro da Educaçao pedido de informaçoes sobre as
providências tomadas para a aplicação da Lei no 10.889, de 1999, que dispOe
sabre a promoçáo da educaçao ambiental em todos as nIveis de ensino. A

Mesa da Assembléia apina pela aprovacãa do requerimento. Em votaçOo, a
requerimenta. Os Deputados que a aprovam perrnanecam coma se
encantram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n o 285/99, da Comissãa de Frscalizacão Financeira,
solicitando seja encaminhado aa Secretária da Educaçãa pedido de
informaçOes sabre a Projeto do Lei no 119/99, que altera a ad. 169 da Lei no
7.109, quo assegura ao Professor, ao Supervisor Pedagógrco e ao Orientador
Educacional de classe de educação especial, a direita do 20%
correspondentes a gratificacao pela funçOo, a qual passaria a integrar sua
remuneracão. A Mesa da Assembléia opina pela aprovacãa do requerrmento
na forma do Substitutivo n o 1, quo apresonta. Em vatação, a Substitutiva no 1.
Os Deputados quo a aprovam permanocam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Esta, portanto, aprovada a Requerimento n° 285/99 na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

RequerimentO no 302/99, da Comissão do Trabaiho, solicitanda seja
encaminhado aa SecretOria do Trabaiho pedida do envio a essa CamissOo
dos documentos quo relaciona, corn a objetivo do subsidiar a discussâo sabre
a utilizacOo dos recursos do Funda do Amparo ao Trabaihadar - FAT - em
programas de qualificacão profissional no Estada. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovacãa do requerimento. Em votação, a requerimento. Os
Deputados que a aprovam pormanecam coma se encontram. (- Pausa)
Aprovada. Oficie-se.

Requerimento no 303199, da Comissäa do Trabaiho, em quo solicita soja
encaminhado ao Superintondonte do RolaçOes do Trabalho da Secretaria do
Trabalho pedido do informaçOos detaihadas sabre as recursos do Funda de
Amparo ao Trabaihadar - FAT. A Mesa da Assernbléia opina pola apravacOo
do requorimento corn a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, a
requerimenta, salvo emenda. Os Doputados quo a aprovarn permanecam
coma se encantram. (- Pausa.) Aprovado. Em vataçâo, a Emenda n° 1. Os
Deputadas que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. EstO, portanto, aprovada a Requerimento no 303/99 cam a Emenda
n° 1. Oficie-se.

Requerimenta no 309/99. da Comissãa de Assuntos MunicipaiS, solicitando
soja encaminhado ao Presidento do BDMG pedida do envro a essa Comissãa
do cópias do canvênia celebrado entre a Estado e a Banco Mundral, relativa
aa Projeto SOMMA, bern coma tada a documentacOO pertinente. A Mesa da
Assernbléia opina pela apravacãa do requerimenta. Em votaçOo, a
requerimento. Os Deputados quo a aprovam permanecam coma se
encantram. (- Pausa.) Aprovada. Ofrcie-se.
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Questão de Ordem

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, já estamos no segundo
semestre. e, por mais que tenhamos insistido aqui. o Presidente do IPLEMG
ainda nao foi sabatinado nesta Casa. As respostas as questöes de ordem são
sempre de que a pedido foi rernetido a Procuradoria para avaliação juridica.
Gostaria de saber se V. Exa. já tern uma resposta da Procuradoria ou se
deveria formalizar urn requerimento a Mesa, para que acionasse a
Procuradorra desta Casa, a fim de saber sabre essa sabatina. 0 fato é que
estamos corn a Instituto sem validade juridica, cuja presidéncia é exercida par
urna pessoa que ainda não foi sabatinada e cujo name não foi aprovado por
esta Casa.

o Sr. Presiderite - A Presidéncia comunica ao nobre Deputado que, se a
questão fosse tao simples assim. a Mesa já a teria definido. A Mesa solicitou
o parecer da Procuradoria exatamente porque julgamos absolutamente
necessário termos urn parecer antes da decisão. A Presidéncia se
comprornete a trazer a solução desse assunto na próxima semana.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, em que
solicita a palavra pelo art. 70 do Regirnento Interno. A Presidéncia defere a
requerimento e fixa ao orador a praza de 15 minutos. Corn a palavra, 0
Deputado Sebastião Navarro Vieira.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Obrigado. Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, assorno a esta tribuna, nesse espaço reservado a
camunrcaçao de lideranqas. para, em name da minha Bancada do PFL, coma
Lider e coma participante dessa bancada, e em meu name pessoal, trazer as
boas-vindas da nossa agremiação partidária ao novel companheiro Deputado
Eduardo Hermeto e os nossos cumprimentas, ntegrando-o a esse seu novo
partido.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, na ültima sexta-feira a PFL mineiro viveu
urn dia de festas extremamente impartante. Vern a Minas para a solenidade
de filiaçao do Deputada Eduardo Hermeto e da nameação do Deputado
Roberto Brant coma Presidente do Instituto Tancredo Neves, instituto de
estudos do nosso pantido, nao menos que a Vice-Presidente da Repüblica. Sr.
Marco Maciel; a Presidente do Senado. Antonio Carlos Magalhaes; o Lider do
PFL, o Presidente da Cámara dos Deputados e dois Ministros de Estado -
Ministro da Previdéncia, Waldeck Ornelas, e Ministro das Minas e Energia -
Torinho, para demonstrar que a crescimento do PFL de Minas é importante,
não sO para Minas, mas para toda a Brasil.

Estivemos reunidos, aqui, corn a nossa bancada na Càmara dos
Deputados, cam toda a nossa bancada desta Assembléia Legislativa, corn as

expressOes maiores do PFL nacional, saudando Minas e louvando o
crescimento do PFL, do nosso partido no Estado de Minas Gerais.

Esse reconhecimento pelo valor do Deputado e pelo que representa, não 56
em crescimento numérico da nossa bancada, mas pelo grande valor que
representa na expressão maior do nosso partido em Minas Gerais.

o Deputado Sebastião Costa lembra-me que, dentre inümeras figuras de
outras Iideranças nacionais que estiveram aqui. pudemos contar. para grande
alegria nossa, corn a Governador da Bahia, César Borges, prestando essa
homenagem ao Deputado Eduardo Hermeto, que tomau essa decisão
inteligente e em boa hora de se filiar ao PFL.

A Deputada Elaine Matozinhos (em aparte)* - lustre Deputado, quero
parabenizar a PFL pela ida do nosso amigo e companheiro Deputado
Eduardo Hermeto e lamentar que a PSB tenha perdido urn grande
parlamentar. Enquanto Deputado, extrernamente competente. enquanto
pessoa, homem digno, s6rio e cumpridar de suas palavras.

Lamentavelmeflte, o grupo que compOe hoje a Prefeitura Municipal de Belo
Horizonte, em confronto corn a bancada estadual, fez corn que perdéssernos
esse grande parlamentar, e que a PSB perdesse muito.

Portanto, fica aqui a nossa tristeza pela salda do companheiro, do amigo e
do irmãa, Deputado Eduardo Hermeto, da nossa bancada. ParabenizamOs a
PFL, que teve a sorte de receber esse grande Deputado. Muito obrigada.

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeco a aparte de V. Exa..
Deputada Elaine Matozinhos, a esse modesto discurso que agora proferimos.
para dar boas-vindas ao Deputado Eduardo Hermeto. Se urn ganha, outro
perde. E tenho cedeza de que Minas ganha, porque é urn Deputado que tern
posiçäo que tern atitude e que vern honrar e engrandecer o nosso PFL. que é
urna esperança para o amanhã.

Gostaria de lembrar a essa Casa que vivi nas circunstãnciaS do momenta a
opodunidade de ser precursor do PFL e de ser urn de seus fundadores. 0
nosso partido surgiu de urn movimento de rebeldia dentro do PDS. que ajudou
a torrnar a aliança democratica que elegeu Tancredo Neves Presidente da
Repüblica. Fo; corn esse objetivo que instituIrnos urn movirnento de rebeldia,
na esperanca de abreviar a dernocratização do Pais e encaminhar no sentido
da construcão de urn Pals moderno. E. assim. de urn movirnento de rebeldia.
constituimoS urn nova partido politico no Brasil.

Eu tinha alegria, naquela época, de ser Deputado Federal e participar desse
grupo precursor e fundadar do PFL. Erarnas tãa-somente 37 Deputadas
Federais e 6 Senadares que ousamos apresentar urna propasta nova nurn
mornento dificil: criar urn nova pantido. Eramas poucas Deputadas. mas havia
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PFL. Ele, não sendo urn partido ideológico, busca sua inspiração e seus
métodos de ação politica na sociedade rnineira e brasileira. E por isso que
não conquistarnos filiados, mas encontramos aqueles que, pela sua própria
maneira de ser, ja trazem em si a expressão do nosso partido e as nossas
propostas na sua rnaneira de ser e agir.

0 Deputado Hely TarqUlnio (em aparte)* - lustre LIder do PFL, Deputado
Sebastião Navarro Vieira, gostaria de curnprirnentá-lo pela brilhante aquisicão
do nome do Eduardo Hermeto. que está sendo recebido pela hoste do PFL, e
também, por que não dizer, do PSDB, porque estarnos fazendo uma
conjugacão de esforços, na Oposicâo, entre o PFL e o PSDB. Temos a
certeza de que Hermeto nos engrandecerá muito na Oposição, pois já é urn
Deputado, de prirneiro mandato, que é relator da Lei de Diretrizes
Orçamentarias. Mais uma vez, reafirmamos os nossos parabéns ao Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que tern lutado tanto, conosco e corn os seus
companheiros, na Oposicão. Acredito que contribuirernos Para que essa
Oposiçao responsável possa colaborar corn o Governador Itarnar Franco, no
sentido de conduzir o destino do povo de Minas Gerais. Grande Lider do PFL,
receba os nossos parabéns.

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Agradeco o aparte de V. Exa., que
vern, tarnbérn, enriquecer e trazer substãncia a este nosso pronunciamento.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte)* - Obrigado. Deputado. Gostaria de
manifestar a minha alegria, como Vice-Lider, em receber o companheiro
Eduardo Hermeto. Gostaria, tambérn, de parabenizá-lo pelo trabalho que V.
Exa. vern desenvolvendo a frente da Liderança do PFL. Tenho a certeza de
que a nossa bancada, cada dia mais. está unida em tomb de objetivos
comuns. Gostaria de dizer a Eduardo Hermeto, que esta deixando o PSB, que
o PFL é urn partido tao socialista e se preocupa tanto corn o social quanto 0
PSB. Esse é urn desafio que colocarnos Para a sociedade, Para que reflita
sobre as bases e sobre o conteüdo ideológico de nosso partido, porque,
norrnalrnente, as adversários co!ocam a PFL de urn lado neoliberal e
tradicional. 0 nosso partido, na verdade, tern esse conteüdo social muito
forte, ou seja, a preocupacao corn o desenvolvirnento da nossa sociedade.
Muito obrigado.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Agradeço a insercão das palavras
do Deputado Paulo Piau neste discurso que agora proferimos, as quais vérn
sornar-se ao que vInharnos dizendo, ou seja, a alegria de termos sido
fundadores do PFL. No inlcio, ele era urn grupo pequeno corn urn sonho muito
grande de transformar este Pals e de ser o partido das mudancas e da
rnodernizacao do Brasil. Na época, lembro-me rnuito bern, tmnharnos Aurelano
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muitos sonhos, muita esperança no futuro do Pals e muita fé de que esse
partido seria o grande construtor do Brasil moderno e do Brasil do futuro.

Gostaria de conceder aparte ao homenageado nosso novo companheiro de
partido, Deputado Eduardo Hermeto, que vai honrar muito esse pequeno
discurso que agora profiro.

0 Deputado Eduardo Hermeto (em aparte) - Meu caro companheiro
Sebastio Navarro , meu LIder, sinto-me muito honrado corn a sua liderança
Tenho V. Exa., ha muito tempo, na mais alta estima. Gostarja de dizer que
sinto-me muito honrado corn as palavras de V. Exa. e chego ao PFL muito
certo da decisão que tomei. Sei do peso da bancada que passo agora a
integrar: tenho como companheiros o Deputado Rémolo Aloise, o Deputado
Sebastjâo Costa, o Depujado Alberto Bejani, o Deputado Bilac Pinto e o
Deputado Paulo Piau. E corn muita honra que, hoje, passo a integrar essa
bancada.

Mas não poderia deixar de me referir aos meus sempre leais companheiros
da Bancada do PSB nesta Casa, que, corn certeza, tiveram comigo urn
tratamento do mais alto five!. Tive dos meus companheiros do PSB lealdade
total, tivemos discussôes sernpre dentro do mais alto fivel e dentro de urn
caráter altamente democrático que deveria servir de exemplo Para todo o
PSB no Estado de Minas Gerais, Esta bancada dá exemplo de como 0 partido
deveria seguir. Sei que ela luta por isso.

Deixo Para os meus ex-companheiros de bancada votos de sucesso nessa
caminhada Continuo tao companheiro deles como naqueles momentos em
que integrava aquela bancada corn suas causas. Conheço o valor delas e a
forma como conduzem suas batalhas

Agradeco, rnajs uma vez, a forma corn que o PFL me acolheu. Quero dizer
a todos os nov05 cornpanherros que empunharel todas as bandeiras e causas
dessa bancada e me tenharn como urn velho integrante a partir de hoje.

o Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Agradeco muito essa interferéncia
de V. Exa. no meu discurso, a qual veio engrandecelo Quero lembrar
novamente que V. Exa., que honrou tanto a Bancada do PSB. val honrar,
dignificar e dar uma expressao maior a nossa Bancada do PFL.

Como encontrou no antigo partido urn ambiente de camaradagem,
encontrará urn ambiente de companhejrjsrno fraterno no PFL. V. Exa., apesar
de ser saudado corno novel filiado, é recebido por nos como urn velho e
antigo companhejro

Sempre digo que nao se vende a id6ia, a doutrina ou o programa do PFL
Para alguern, pnncjpajmente de Minas Gerais, Encontrarn-se pessoas,
Politicos que tern identidade corn a maneira de ser e corn as propostas do
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Chaves como uma grande liderança constestadora do "status quo" e da
proposta de rnudança. Ele era aquele que batia de frente corn urn sistema
preestabelecido e amarrado, havia muitos anos. em urn regime militar.
Aureliano Chaves contestava a açäo e a atitude do Presidente da Repiblica e
do nosso partido, que era do Presidente da Repiiiblica, que era urn partido do
Governo, e nao urn partido no Governo. Queriarnos urn partido no Governo,
para prornover as transformacoes. Tmnhamos em Jorge Bonhausen a grande
articulador e a grande organizador da nossa ação, da criação de urn nova
partido. Tinhamos em Marco Maciel a teórico do partido. Na época, ele
propôs clue o partido se chamasse Partido da Frente Liberal, para mostrar
que ele surgiu do movimento da frente liberal, no POS. mas não seria urn
partido do liberahsmo clássico. Deveriarnos preconizar e lutar pela liberdade
poiltica e pela valorização do homem, no entendimento de clue a homern criou
o Estado, e a Estado deve obrigaçoes ao homern, e não o homem ao Estado.
Deveriamos trazer, como tônica maior do nosso partido, a liberalisrno social e
politico, corn urn profundo sentimento e responsabilidade corn a social. Isso
vern redundar nesse ressurgimento do PFL, quando Antonio Carlos
Magalhäes propOe, em discussão nacional, a erradicaçâo da pobreza

Encerrando, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, infelizmente, tomarnos
outro caminho e passamos a integrar diversos governos, sern serrnos,
realmente, governo. Isso fez corn que fosse colocado urn rótulo, não
condizente corn a verdade, em nosso partido, ou seja, o de ser urn partido
fisiologico, que busca cargos. Agora mesmo, tive oportunidade de ler, no
"Estado de Minas", do dia 14, na coluna "Em Dia corn a Politica",
rnanifestaçao do Deputado Nilmário Miranda sobre a vergonha que sente corn
o frsiologisrno de seu partido, ou seja, corn a ala do PFL no PT

0 PFL participou do Governo Eduardo Azeredo sem reivindicar urn cargo.
Participarnos porque entendiamos que ele estava conduzindo Minas de forma
bern-orientada corn segurança e firmeza. 0 Deputado Nilrnário Miranda vern
jogar esse rOtulo sobre a FFL, quando a Deputado Durval Angelo assina
aquela carta brigando e exigindo do Governo mais cargos para dele
particrpar. Gostaria de dizer, Deputado Eduardo Herrneto, que nao aceitamos
rótulos, e que V. Exa., corn sua inteligéncia, dinamismo e vantade de servir 0
gente mineira e a nosso Estado, vai honrar e engrandecer nosso partido e
nossa bancada, em urn mamento em que a PFL renasce corn força, pois
varnos disputar as Prefeituras da Capital, das grandes cidades mineiras e de
quase todos as municipios. Estaremos, no ano que vem, disputando as
Prefeituras das Capitais. Entendemos que nOo é hora de participar, mas que
e hora de estar 0 frente, conduzindo a processo. Ern 2002, estarernos
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disputando a Governo de Minas e a Presidência da Repüblica. E V. Exa.
estará conosco, fazendo esse partido major, rnais digno. mais participante,
mais preocupado corn a social, maior defensor da democracia. Seja bern-
vinda 0 bancada clue é sua, Deputado Eduardo Hermeto. Corn ela V. Exa. vai
fazer crescer a partido e crescer tarnbém, pais V. Exa. é jovern e tern urn
grande espaço de desenvolvimento em urn partido que é aberto, liberal, e clue
o recebe de braços abertos. Muito abrigado, Sr. Presidente.

* - Sern revisão do orador.
o Sr. Presidente - Vern 0 Mesa requerimento do Deputado Sargento

Rodrigues, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, da
tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A PresidOncia defere a
requerimenta e fixa para a oradar a prazo de 3 rninutas. Corn a palavra, a
Deputado Sargento Rodrigues.

o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Sras.
Deputadas, püblico presente, é corn imenso desprazer que venho a esta
tribuna, para tratar de urn assunto muito delicado: na ültima quinta-feira,
tivemos a ataque, cam estilete, de urn menor a urna senhara na porta da
Assernbléia. Essa senhora, esposa de urn funcianário do gabinete de urn dos
Deputados desta Casa. desesperada, correu ate a gabinete e solicitau
providências ao marido, que fai ate a pasta da Policia Militar para tal. A policia
deslocou-se ate a lugar e efetuou a prisao do rnenor, que tentara roubar
aquela senhara corn a estilete. lnfelizrnente, tivernos urn desprazer: a Cabo
Voguel(?) envolveu-se em urna situacãa delicada corn urn cornpanheiro desta
Casa. A rninha preacupacão n0o é corn essa situação, que estO praticamente
resolvida, mas sirn corn a Cornandante de Policiamento da Capital. a Cel.
Augusto Severo dos Anjos, que determinOu a prisao, par cinco dias, do
policial militar. A rninha assessaria inforrnau-me que a cabo Agnaldo Barroso
Voguel se encantra preso no 1 0 Batalhão. par ter atendido a ocorrOncla e par
ter.infelizmente, tida urn pequena desentendirnento corn urn Deputado desta
Casa e seus assessores. Vejarnos, senhores, nossa Carta Magna. em seu
art. 5 0 . inciso LXI, que diz a seguinte: ninguém sera presa, senãa em flagrante
delito ou par ordern escrita e fundarnentada de autoridade judiciOria
competente, au seja, a Juiz de Direito. Mas, infelizrnente, na Policia Militar,
ainda se prende para averiguacOa.

0 cabo da PolIcia Militar se encantra preso par determiflacãO do Coronel,
sern ter urna ordern escrita e fundamentada de urn Juiz, nern urna apuracão
sumOria dos fatas.

lnfelizmente, mais uma vez, a Comando da Palicia Militar, par rneio do seu
Cornandante do Policiarnento da Capital, Cel. Severa, rasgou a Constituicãa e
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passou por cima do próprio Regutarnento, principalmente no item que cita os
casos graves, em que haja necessidade de maiores averiguaçöes. No
entanto. nesse caso náo ha necessidade de matores averiguaçöes, porque 0
fato está totalmente esclarecido, diante do que ele ouviu do próprio Cabo e da
assessoria do Deputado. Portanto, senhores, enquanto Os cidadàos, 16 fora,
precisam de urn mandado de prisão, para que sua liberdade seja cerceada, o
policial miHtar ainda pode ser preso por ate 13 dias, ao bel-prazer do Coronet.
Por isso, queremos que o Regularnento seja votado por meio de uma let,
nesta Casa, a fim de acabarmos corn tais abusos, corn tais atrocidades, corn
resquicios da ditadura que ainda imperam dentro da Policia Militar. Muito
obrigado.

o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 164,
porque fui citado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, pelo art. 164, o Deputado Alberto Bejani.
o Deputaclo Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

informar ao nobre Deputado que o Deputado que esteve presente ao local do
lamentãvel incidente, ao lado da Assembtéia Legislativa, é este que vos fala.
Não tenho nenhum arrependimento Não faltei corn respeito a autoridade. Vi
urn Cabo da Policia Militar pegar urn garoto de 9 anos, arrastá-lo pelas ruas
corn o rosto no chão, causando sangramento no nariz e no supercflio direito.
Lamentei profundamente tat procedimento, por entender que nao é dessa
maneira. corn agressôes, que vamos conseguir retirar as crianças das ruas -
e a culpa e nossa, que somos politicos; parte da culpa é da sociedade -, creio
que é levando-as para urn tar, once possam ser educadas. Não estou
arrependido.

Larnento informar, meu caro Deputado, que o seu colega Cabo está preso
näo por essa acão. mas por ter faltado corn o respeito ao seu superior, urn
Tenente, que chegou para dar cobertura ao caso, mas foi desacatado pelo
Cabo. Não tern absolutamente nada a ver corn a criança. Terá daqui a alguns
dias, tenho fé em Deus, quando será julgado por esse ato que, desculpem-me
a expressão, nâo deve ser feito a urn animal, quanto mais a uma criança de 9
anos. Muito obrigado.

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Ease, a Presidência

passa a 2' Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votaçao de Proposigoes
O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Rémolo Aloise,

em que sohcita a inversão da pauta, de modo que sejam apreciados em
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prirneiro lugar, nesta ordern, Os Projetos de Lei n°s 90 e 181/99, o Projeto de
Resolução n° 18/99 e o Projeto de Lei n 264/99, entre as matérias em fase
de discussão. Em votaçâo, o requerirnentO. Os Deputados que o aprovarn
perrnanecam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito verificacão de votação.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificação de

votacão pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que
ainda não registraram sua presence no painel que o façarn neste momento.
Em votacão.

- Procede-se a verificacão de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr Presidente - Votaram apenas 17 Deputados. Portanto, não ha

'quorum" para votação nem para a continuacãO dos trabaihos.
Encerramento

O Sr Presidente - A Presidência encerra a reunião e convoca Os Deputados
para a extraordinària de amanhã, dia 18, as 9 horas, nos termos do edital de
convocacãO, e pare a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do die: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião

ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO
GRANDE HOTEL DE ARAXA

As dez horas do dia nove de juiho de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Rêmoto Aloise, Ailton
Vilela César de Mesquita, Luiz Fernando Faria e Alencar da Silveira Junior,
membros da supracitada Comissão. Havendo nürnero regimental, 0

Presidente. Deputado Rémolo Aloise, declare aberta a reunião e. em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Céser de Mesquita, dispenSa a
leitura da ate da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
petos membros presentes. A seguir, a Presidência esciarece que a reunião se
destina a apreciar o relatório final da ComissâO. o qual é lido pelo relator,
Deputado Lutz Fernando Faria. Colocado em discussàO e votacão. é 0

relatório aprovado por unanimidade. Impossibilitado de permaneCer na
reuniäo. o Deputado Rémolo Aloise passa a Presidéncia ao Deputado AIlton
Vilela Prosseguindo. o Deputado Lutz Fernando Faria, corn a palavra,
apresenta requerimento em que solicita seja encaminhado ao Presidente da
COMIG pedido de envio a esta ComissãO dos parecereS jurIdicos que derarn
embasarnento a dispense de Iicitação nas obras do Grande Hotel de Araxá,
conforme mencionado nos depoirnentos tornados. Colocado em votacão, é c
requerimento aprovado. 0 Presidente inforrna que o conteüdo da reunião se
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encontra registrado nas notas taquigráficas, Cumprida a finalidade de reurnâo,
o Deputado A{lton Vilela suspende os trabeihos por alguns instantes pare a
lavratura da eta desta reuniào. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita
ao Deputado César de Mesquita que proceda a leitura da ata que. lida e
aprovada, e subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente
declare encerrada a reunião e conduidos os trabaihos da Comssão.

Sala das ComissOes. 9 de juiho de 1999.
Rémolo Aloise, Presidente - AHton Vilela - Luiz Fernando Faria - César de

Mesquita - Alencar da Silveira Junior.
AlA DA 15° REUNIAC ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMuNI0AcAO E OBRAS PUBLJCAS
As quinze horas do die quatro de agosto de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sale des Cornissöes os Deputados Alvaro Antonio,
Bilac Pinto e Wanderley Avila, membros da supracitada Comissão. Havendo
nürnero regimental, a Presidente, Deputado Alvaro Antonio, declara eberta a
reunião e, em virtude da aprovaçOo de requerimento do Deputado Wanderley
Avila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente
passe a discussão e a votaçOo de proposiçOes que dispensam a apreciação
do PlenOrio da Assembléia. 0 Presidente submete a votacOo, cada urn por
sue vez, os Requerimentos n os 445. 453 e 456/99, que são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presence dos
parlamentares, convoca os membros de Comissão pare a próxime reuniOo
ordrnOria, determine a lavrature da ate e encerra os trabaihos.

Sale das ComissOes. 18 de agosto de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Bilac Pinto - Clinto Godinho.

ATA DA 14° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAçA0

As dez horas do de dez de agosto de mil novecentos e noventa e nove,
comperecem na Sale das CornissOes os Deputados AmbrOsio Pinto, Ailton
Vilela e José Henrique, membros da supracitada ComissOo. Está presente
também o Deputado Mauro Lobo. Havendo niJmero regimental, o Presidente,
Deputedo Ambrósio Pinto, declare aberta a reuniOo e. em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ailton Vilela, dispense a leitura da
eta da reunião anterior, a qual é dada por eprovada e é subscrite pelos
membros presentes. Em seguide, informe due a reunião se destine a apreciar
a matérie constante na pauta. Passando-se a 1° Fase da Ordern do Dia, o
Deputado AIlton Vilela, relator do Projeto de ResoluçOo n o 166/99. emite
parecer em que conclui por sue aprovação no 10 turno, ne forma do

Substitutivo no 1. da Comissão de Constituicão e Justiça. Submetido a
votaçOo. e aprovado o parecer. Pessendo-se a 2' Fase da Ordem do Die,
corn a discussão e votação de proposicOes due dispensam a aprecieçOo do
Plenário de Assembléia. o Deputado AIlton Vilela, relator do Requerimento no
1/99, opina por sue rejeicão. Submetido a votaçOo, é rejeitado o requerimento.
A PresidOncia determine o arquivamento da proposicOo. ApOs, recebe
requerimento do Deputado Dimes Rodrigues, em due encaminha
documentacão corn vistas a emancipacão politico-administrative do Distrito de
Pitarana, do Municipio de Montalvãnia. e envia a matérie a Area de
Consultoria Tematica pare análise. Cumprida a finalidade da reuniOo, a
Presidéncia agradece a presence dos parlamentares, convoca os membros
da ComissOo pare a próxima reuniao ordinària, determine a lavratura de ata e
encerre os trabalhos.

Sala des ComissOes, 17 de agosto de 1999.
Ambrósio Pinto. Presidente - Al lton Vilela - José Hennque.

ATA DA 14a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAcAO
PUBLICA

As dez horas do die onze de agosto de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Doutor Viana, Sebastião
Navarro Vieira, Chico Rafael e Sargento Rodrigues, membros da supracitada
ComissOo. Encontra-se presente tambérn o Deputado JoOo Paulo. Havendo
némero regimental. o Presidente. Deputado Doutor Viana. declare aberta a
reunião e. em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Sebastião
Navarro Vieira. dispensa a leitura da eta de reunião anterior, a qua] é dada
P01 eprovada e subscrite pelos membros da ComissOo presentes. A seguir. o
Presidente informa que a reuniOo se destine a apreciar a matérie constante
na pauta e acusa o recebimento da seguinte correspondéncia: do Sr. José
Amilcar de Queiroz Machado. Juiz Federal Diretor do Foro e Corregedor
Permanente do Serviços Auxiliares da Secão Judiciaria de Mines Gerais.
comunicando sue designacão pare 0 referido cargo e a fato de ter assumido
as sues funçOes em 2/7/99: do Vereedor Olimpio Martins de Caalho e do Sr.
Gilson Pereira Ribeiro. respectivamente Presidente da COmare Municipal e
Chefe de Gabinete da Prefeitura Municipal de Ijaci. comunicando 0

falecimento do Sr. AntOnio Alvarenga Vilas Boas. ex-Prefetto desse municipio,
ocorrido em 4/7/99, e a posse do novo Prefeito. o Sr. Olimpio PaixOo. A
Presidéncia informa o recebimento do Projeto de Lei no 364/99 bern corno a
designacOo do Deputado Sergento Rodrigues como relator da rnatéria em 10

turno A PresidOncia passe a i° Fase da Ordem do Die, compreendendo a
discussOo e a votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a epreciação
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do Plenário da Assembléja. Corn a pa!avra, o Deputado Sebastjão Navarro
Vierra, relator do Projeto de Lei no 331/99, no 10 turno, que emite seu parecer,
medrante o qual conclui pela aprovaçao da matéria corn as Emendas n o

s 1 a
4, apresentadas pela Comrssão de Constituicao e Justiça, e 5 a 9, que
apresenta. Na fase de discussão usam a palavra Os Deputados Chico Rafael,
Doutor Viana e Sebastião Navarro Vieira, manifestando-se favoravelmente a
aprovacäo da matérra. Colocado em votaçao, é 0 parecer aprovado, corn
declaracão de voto favorável do Deputado Sargento Rodrigues. 0 Projeto de
Lei no 358/99 teve sua discussão e votacão adiacias, em virtude de pedido de
prazo regimental feito pelo relator, deferido pela Presidéncia. Passa-se a a
Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votaçao de proposicoes que
dispensam a aprecracão do Plenário. Colocados em votacao, cada urn por
sua vez, sâO aProvados Os Requerimentos n os 447, do Deputacio Alvaro
Antonio, e 448/99, do Deputado Dalrno Ribeiro Silva. Passa-se a 3 1 Fase daOrdem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçao de proposicoes da
Comrssão. Corn a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira apresenta
requerimento, sOlicrtando seja convidado 0 Diretor-Gera! do DETRAN, o
Comandante do Batalhäo de Trânsjto e o Diretor presjdente do BHTRANS
para reunião desta Comissão, corn a final dade de se coiherem subsidios e
nformacOes para a aprecraçao do Projeto de Lei no 358/99. Colocado em
votacao, e 0 requerimento aprovado. Ainda nesta fase, apresenta
requerimento o DePutado Adelmo Carneiro Leao, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissào corn as ComissOes de
Administracão Piiblica e de Educacao, Cultura, Ciéncia e Tecnologia, para,
em audiOncia püblica, debater-se o Projeto de Lei no 453/99, que reorganiza a
UEMG, corn Os segurntes convidados Reitor da UEMG: Secretários de
Estado da Educacão e da Créncia e Tecnologia: representantes do SINPRO,
do SINDUEMG, da UNE e dos "campi do inteiror. Subrnetido a votaçäo, o
requerimento é aprovado. Curnprida a finalidade da reunjão, a Presidéncja
agradece a presenca dos parlamentares convoca os membros da Corn issäo
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
tra bal h Os.

Sala das ComissOes, 18 de agosto de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Sebastião Navarro

Vieira - Agostinho Patrüs : Sargento Rodrigues. 	 -
ATA DA 15 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POIJTICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das ComrssOes os Deputados Joâo Batista de Oliveira,
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Paulo Piau, Dimas Rodrigues, Luiz Fernando e Márcio Kangussu, membros
da supracitada Comissâo. Havendo nCimero regimental e estando presentes
tarnbérn os Deputados Chico Rafael, Doutor Viana e Edson Rezende, o
Presidente Deputado João Batista de Cliveira, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado Dimas Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A segurr, o Presidente
inforrna que a reunião se destina a debater a rnelhoria da qualidade do lerte
produzido no Estado de Minas Gerais, corn a implantacaO de tanques de
expansão e ordenha mecanizada nas fazendas a instituicão de preco minimo
para o produto e medidas que visam garantir a presenca do pequeno produtor
no mercado. 0 Presidente procede a leitura da correspondéncia que consta
de ofIcio do Secretário de Estado de Agricultura. Fecuária e Abastecimeflto,
que convida a Cornissão para participar de reuniOo que tern como finalidade
discutir o "agronegócio" e a integracão das diversas caderas produtivas
relacionadas corn esse assunto: de convite da EPAMIG. para que a Cornrssão
participe do 1 0 Sirnpósio Nacional de Tecnologia de Produção e
Processarnento de Morango, na cidade de Pouso Alegra: e de relação de
cursos de pos-graduacào "lato sensu', especralizacão a drstàncra a ser
administrados pela Universidade Federal de Lavras - UFLA -, no segundo
semestre deste ano. A seguir, a Presidéncia registra as presenças dos Srs:
Francisco Ferreira Sobrinho, da ltambé; Rodrigo SantAnna Alvim, Presidente
da Cornissão de PecuOria de Leite da FAEMG; AntOnio Carlos Maciel da
Costa e João Scares, respectivamente. Prefeito e Presidente do Conseiho de
Desenvolvimento Rural de BuenOpoHs: Celso Costa Moreira e Murilo Ribeiro
Silva, respectivamente. Presidente e Superintendente do SILEMG: Gilberto de
Assis Moreira e Odilon Moreira Neto. respectivamente, Prefeito e Presidente
da Associacão dos Produtores Rurais de Monjolos: e Bráulro de Souza,
representante do Sindicato Rural de Curvelo. 0 Deputado João Batista de
Oliveira, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, tece
comentários iniciais sobre o assunto. 0 Sr. Francisco Ferreira Sobrinho,
representante da Itambé. exibe fume sobre producão e ordenha mecanica do
leite. A seguir, convidados e Deputados discorrem sobre o tema, envolvendo-
se em amplo debate. conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o
Deputado Dimas Rodrigues procede a leitura de requerimento do Deputado
AntOnio Julio, em que solicita seja convidado o Presidente cia Cooperativa
Mista Regional Agroindustrial dos Produtores Rurars de ParO de Minas Ltda -
000PARA -, para esclarecer, nesta Comissäo, as penalidades impostas a
entidade pela ltambé. Colocado em votação, 6 aprovado 0 requerimentO. 0
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Deputado Dimas Rodrigues apresenta requerimento, em que solicita seja
formulado apelo ao Conseiho Monetárjo Nacional, visando a elevaçao do teto
de financiamento para custeio da producao de uva dos produtores rurais do
perimetro Irrigado de Pirapora, de R$40.000,00 para R$80.000,00. Submetjdo
a votaçao, e aprovado a requerimento. 0 Deputado Paulo Piau solicita
reunião conjunta desta Comissão corn as Comissöes de Direitos Humanos e
de Educacao, Cultura, Ciéncia e Tecnologia corn o objetivo de discutir, em
audléncia pUblica, projetos que deem Oportunidade de ascensão social a raga
negra. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. 0 Deputado João
Batista de Oliveira passa a Presidéncia ao Deputado Paulo Piau e apresenta
requerirnento em que solicita seja realizada audiêncja püblica da Comissão
para avaliar o processo de fechamento das barreiras sanitárias a partir de 10
de agosto e o resultado dos exames sorológicos que estão sendo realizados
em parte do rebanho minerro pelo IMA e pelo Ministérjo da Agricultura, como
parte do Programa de Erradicaçao da Febre Aftosa. Submetido a votação, é
aprovado o requerimento Reassumindo a Presidéncia, o Deputado João
Batista de Oliveira agradece o comparecirnento dos parlamentares e dos
convidados convoca Os membros da Comissão para a próxima reuniào
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes 18 de agosto de 1999.
João Batista de Oliveira Presidente - Márcio Kangussu - Dimas Rodrigues -

Maria José Haueisen.
ATA DA I  REUNIAO ESPECIAL DA COMIS5AO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE A INDICAcAO DO TITULAR DA FUNDAcAO TV MINAS

- CULTURAL E EDUCATIVA
As dez horas e trinta minutos do dia onze de agosto de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Glycon
Terra Pinto. Mãrcio Kangussu e Doutor Viana, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente 'ad hoc", Deputado
Glycon Terra Pinto, declara abelos as trabaihos e, em virtude de ser esta a
primeira reunião da Comissão, informa que não ha ata a ser lida. Em seguida,
informa que a reunião se destina a se elegerem o Presidente, o Vice-
Presidente e a se designar o relator. A Presidéncia determina a distribuiçao
das cédujas de votação e convida o Deputado Márcio Kangussu para atuar
como escrutinador. Apurados os votos são eleitos, por unanimidade para
Presidente o Deputado Glycon Terra Pinto e. para Vice-Presidente, o
Deputado Márcio Kangussu, corn trés votos cada urn. 0 Presidente "ad hoc",
Deputado Glycon Terra Pinto, dá posse ao Deputado Márcio Kangussu como
Vice-Presidente e passa-Ihe a direção dos trabalhos, 0 Deputado Márcio
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Kangussu empossa o Deputado Glycon Terra Pinto, Presidente desta
Comissão. 0 Presidente eleito agradece a escoiha de seu nome e designa
coma relator da matéria o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Cumprida a
finalidade da reunião. a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes. 17 de agosto de 1999.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Marcia

Kangussu.
ATA DA 2 a REUNIAO ESPECIAL DA OPt DO IPSM

As dezesseis horas e quinze minutos do dia onze de agosto de ml
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes as
Deputados Antonio Roberto, Oristiano Canédo, Sargento Rodrigues e Doutor
Viana, membros da supracitada Comissão. Havendo nCimero regimental a
Presidente "ad hoc", Deputado AntOnio Roberto, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovacOo de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues.
dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa due a reuniOo se
destina a eleger a Presidente e a Vice-Presidente, designar a relator e
determinar o horário das reuniOes ordinOrias; determina a distribuicão das
cédulas de votacOo aos Deputados e convida a Deputado Doutar Viana para
atuar coma escrutinador. Procedendo-se a apuracão dos vatos, verifica-se
que foram eleitos. para Presidente, a Deputado AntOnio Roberto e. para Vice-
Presidente. a Deputado Cristiano Canédo, ambos corn quatra votos. ApOs. 0

Deputado AntOnio Roberto dá posse ao Vice-Presidente e passa-Ihe a
PresidOncia. 0 Deputado Cristiano Canêdo empossa coma Presidente a
Deputado AntOnio Roberto e retorna-the a direçOo dos trabalhos. 0
Presidente comunica que, conforme entendimento entre as membras. a
designacãO do relator serO feita na próxima reuniOa. Fica determinada que as
reuniOes ordinárias serOo realizadas as terças-feiras, as 15 haras. Cumpnda
a finalidade da reuniOo, a PresidOncia agradece a presenca dos
parlarnentareS, convoca as membros da ComissOo para a próxima reunião
extraordinOria, a ser realizada as 16 horas do dia 17/8/99, determina a
avratura da ata e encerra as tra bathos.

Sala das ComissOes, 18 de agasta de 1999.
AntOnio Roberto, Presidente - Cristiano Canêda - Hely TarqUinio - Cabo

Morais - Sargento Rodrigues.
ATA DA 17a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITUIcAO E

JUSTIcA
As dez horas do dia doze de agosto de mil novecentas e noventa e nave,
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Julio, Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo nOmero
regimental, o Presidente Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovação de requerimeno do Deputado Adelmo Carneiro
Leào, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 

P01
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebtmento das seguintes proposiçoes, para as quais designou os relatores
a seguir cidados Projetos de Lei n o

s 440, 446, 453, 454, 456, 459, 466, 477,479 e 483/99 e Recursos n o
s 1 e 2/99 - Deputado Paulo Piau: Projetos de Lein

o
s - 435. 442, 443, 450, 460, 467, 468, 470, 475 e 478/99 e Projeto de Lei

Complementar n o 14/99 - Deputado Agostinho Silveira; Projetos de Lei nos
436, 439, 451, 461, 465. 472, 473, 480 e 481/99 - Deputado Eduardo
Daladier; Projetos de Lei n os 444, 445, 449, 452, 455, 458, 462 e 474/99 e
Projeto de Let Complernentar n o 13/99 - Deputado AntOnio Julio-' de
Let n°s 434, 437, 438, 441, 457. 463, 464, 471, 476 e 482/99 - Deputado
Ermano Batista. Passa-se a fase de discussao e votação de pareceres sobre
proposicoes sujeitas a apreciacao do Plenário da Assembléja Submetidos a
discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que
concluern pela cOnstituctonalidade pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Let n°s 52, 350 e 415/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira);
360, na forma do Substitutivo n° 1; e 402/99 corn as Emendas n°s 1 a 3
(relator: Deputado Sebastião Costa); 401/99 corn as Ernendas n° 1 e 2
(relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); e 411/99 corn a Emenda n° 1
(relator: Deputado Antonio Julio). Registra-se a presença do Deputado Paulo
Piau, substjtujndo o Deputado Sebastião Costa. Na seqüência da reunião, são
aprovados os pareceres que concluern pela constitucionalidade , pela
juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 454/99 (relator' Deputado
Paulo Piau) e pela Inconstitucionalidade pela ilegalidade e pela
antijuridicidade do Projeto de Lei Complementar n° 12/99 e do Projeto de Lei
n° 4199 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão). Os Projetos de Lel n°s
365 e 393/99 deixam de ser apreciados por terern sido retirados da pauta,
atendendo-se a requerimentos aprovados pela Cornissão. Os Projetos de Lei
n° 389, 413 e 422/99 deixam de ser apreciados em virtude de pedidos de
prazo regimental formulados pelos relatores. 0 Projeto de Lei n° 448/99
recebe parecer pela constitucjonajidade pela legalidade e pela juridicidade
corn a Emenda n° 1 (relator: Deputado Ermano Batista). Durante a fase de
discussão do parecer, o Presidente concede vista da proposiçao ao Deputado
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Adelmo Carneiro Leão. Passa-se 0 fase de discussão e votacão de pareceres
sobre proposicOeS que dispensam a apreciacão do PlenOrio da Assernbléia.
Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados os
pareceres que concluern pela constitucionalidade. pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 355/99 (relator: Deputado Adelmo
Carneiro Leão); 359, 414 e 420/99 e 431/99 corn a Emenda n° 1 (relator:
Deputado Agostinho Silveira): 400. 406 e 425/99 (relator: Deputado Ermano
Batista); 421, 430 e 452/99 (relator: Deputado AntOnio Julio); 417/99 e 429/99
corn a Ernenda n° 1 (relator: Deputado Paulo Piau). Passa-se a fase de
discussão e votação de proposicOes da Comissão. E aprovado requerimento
do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja formulado voto de
congratulacOeS corn a Sra. Heloisa Maria Penido Azeredo por ter
irnp!ernentado o Fundo de Desenvolvirnento de Cornunidades, durante sua
gestão como Presidente do SERVAS. Nos termos regirnentais, a PresidOncia
determina o envio do Projeto de Lei n° 412/99 e do Proeto de Lei
Complementar n° 12/99 ao PlenOrio para inclusão dos pareceres em ordern
do dia. Cuniprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presenca
dos parlamentares, convoca os rnembros da Cornissão para a próxirna
reunião ordinOria. determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Cornissöes, 12 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Antânio Julio -

Agostinho Silveira - Paulo Piau.
ATA DA 8 0 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COM!SSAO DE

coNsTlTuIcAO F JusllçA
As onze horas e trinta minutos do dia doze de agosto de ml! novecentos e

noventa e nove. comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Ermano
Batista. AntOnio Julio, Adelrno Carneiro Leão, Agostinho Silveira e Paulo Piau.
mernbros da supracitada Cornissão. Havendo nOmero regimental, o
Presidente. Deputado Errnano Batista, declara aberta a reunião e. em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado AntOnio Julio, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qua! é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida. informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se a fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciação do PlenOrio da
Assembléia. Submetidos a discussão e votação, cada urn 01 sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n°s 410/99 corn as Emendas
n°s 1 a 3 (relator: Deputado Paulo Piau) e 455/99 (relator: Deputado AntOnio
Julio). Cumprida a finalidade da reunião, a PresidOncia agradece a presenca
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392dos pariamentares convoca Os membros da Comissão para a próxima
reunjäo ordjnária determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos

Sala das Comissöes 18 de agosto de 1999
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Bené Guedes -

AntOnio Julio - Paulo Piau - Dalmo Ribejro Silva.
ATA DA 4 a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DO TRABALHO DA

PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL
As quatorze horas do dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa

e nove, corn parecern na Sala das ComissOes os Deputados Rogerio Correia e
Dual Angelo. 0 20 Vice-Presidente da Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Durval Angelo, declara aberta a reuniâo e informa
que ela se destina a ouvir os Srs. Renato SimOes, Presidente da ComissOo de
Direitos Humanos da Assembléra Legislativa do Estado de So Paulo: Julio
Turras membro da Executiva Nacional da Central Unica dos Trabalhadores -
CUT: Hélcio Queiroz Braga, l°-Secretárjo da Vice-Presidéncia da Regional
Leste do Sindicato Nacional dos Docentes das lnstituicOes de Ensino Superior
- ANDES Joäo César de Freitas Fonseca, professor do Departarnento de
CiOncia PolItica da UFMG; e o IrrnOo Mesquita, religioso e membro
coordenador da Marcha Global Contra o Trabalho Infantil, que irão em debate
püblico discutir o tema "Contra o Trabalho Infantil - Lugar de Criança E na
Escola". 0 Deputado Durval Angelo convida o expositor, Deputado Renato
SirnOes e os debatedores a tornar assento a mesa e tece comentOrios sobre
o terna em tela. Em seguida, registra a presença do Deputado Edson
Rezende da Sra. Sumara Oliveira Ribeiro Coordenadora do Cornité contra 

0Trabaiho Infantil, do Vereador Antonio Pinheiro: de Gilva Guimarães,
representante do SecretOrio de Estado da EducaçOo e de Neila Batista
rep resentante do Conselho de Defesa Social da PBH. Após a exposicao do
Deputado Renato SimOes, o Deputado Durval Angelo passa a coordenação
dos trabalhos ao Deputado Rogerio Correia, que dO inicio a fase de debates,
corn a particrpacao dos Srs. Julio Turras, Hélcio Queiroz Braga JoOo César
de Freitas Fonseca, Irrnão Mesquita, Gilva GuimarOes Vereador AntOnio
Pinheiro Sumara Oliveira Ribeiro, Maria lgnêz Abjaudi, consultora da
Cornissão de Direitos Humanos e Evaristo Garcia de Mattos, membro do
Conselho de SaUde, conforme consta nas notas taquigrOficas Na fase de
debates, a Sra. Sumara Oliveira Ribeiro 16 o manifesto "NOo ao Trabalho
Infantir , que e subscrito pelos participantes da reuniOo. Cumprida a finalidade
da reunlOo a PresidOncia agradece a presença dos parlamentares , doexpositor, dos debatedores e dos demais participantes convoca os rnernbros
da Comissão para a prOxirna reuniOo ordinOria determina a lavratura da ata e

encerra os trabaihos.
Sala das ComissOes. 17 de agosto de 1999.
Ivo José Presidente - Luiz Menezes - Cristiano CanOdo.

AlA DA 20 REUNIAO ORDINARIA DA COM!SSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e quinze minutos do dia dezessete de agosto de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das CornissOeS os
Deputados João Paulo, Elaine MatozinhOS. AntOnio Andrade e Bené Guedes.
membros da supracitada CornissãO. EstO presente, também. o DeputadO
AntOnio Julio. HavendO nOmero regimental. o Presidente. Deputado João
Paulo. declara aberta a reunião e. em vidude do aprovacãO de requerimentO
do Deputado AntOnio Andrade, dispensa a leituro da ata do reunião anterior, a
quai e dada por aprovada e subscrita pelos membros da ComissOo presenteS.
A PresidOncia informa due a reuniãO se destina a realizar audiOncia oüblica.
corn a padicipacão de representanteS de entidades da sociedade civil para
discutir a situação das pessoas que tomam conra de veiculos. denominadas
"flanelinhas", que atuam nos estacionamentOs administradoS pela ADEMG. A
seguir. o Presidente esclarece que se encontra em poder do Mesa e a
disposicãO dos DeputadoS a correspond Oncia enviada pelo Presidente da
Cãmara Municipal de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, e pela Chefia do
Gabinete Pessoal do Presidente da Repüblica. relativa a assuntOs de
interesse do Comissão. Ato continuo, a Presidéncia informa aos DeputadoS e
aos demais padicipanteS que serOo ouv:dos nesta reunião os Srs. lsnard
Gautério. Presidente do AdministrocOO de EstOdios do Estado de Minas
Gerais-ADEMG-1 Geralda Silva dos Santos e Oiamar Figueiredo Vieira.
Coordenadora de EstacionamentO de EstOdios e Chefe de Gabinete do
PresidOncia da ADEMG. respectivament ei Cap. Roberto Lemos. Chefe de
PlanejamentO e OperacOeS, representonte do Ten.-Cel. Geraldo Magela
Moreira de Freitas. Comandonte do Batalhão de TrOnsito do Policia Militar de
Minas Gerais Cel Ricardo Bekone de MenezeS, assessor, representante do
Sr Nélio Brant MagalhOes. Presidente do Clube Atlético Mineiro. Fabiano
Lopes Ferreira ernpresOrio e Maj. Adenilson Cabral de Souza. Comandante
do Policiamento dos EstOdios. Após. a PresidOncia passa a palavra ao
Deputado Bené Guedes, due explica o objetivo da reunlOo, e, em seguida. os
convidados fazem a sua exposicãO e respondem as perguntas formuladas
peios DeputadOs. conforme consta nas notas taquigrOficaS. TranscorridOS os
debates o Deputado JoOo Paulo passa a PresidOnCia 0 Deputada Elaine
Matozinhos e apresenta requerimefltoS, em que solicita seja realizado
audiOncia pübiica corn os convidados que menciOna. para discutir a Lei n°
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9.787, de 1999, que trata dos remédios genéricos. Requer, ainda, audiência
pübl p ca corn os representantes de diversas entidades que menciona, para
discutir o agravamento da violéncia no Centro de Belo Horizonte, decorrente
da acao de menores infratores, fato que tern dificultado a acesso do
consumidor de baixo poder aquisitivo ao comércio central. Submetidos a
votação, são os requerimentos aprovados. 0 Deputado João Paulo reassume
a direção dos trabalhos e passa a palavra a Deputada Elaine Matozinhos, que
lé a seu requerimento, ern que solicita seja enviado oficio ao Presidente da
ANATEL, segundo sugestöes do Sr. Mario Luiz da Cunha, pedindo que
constem, na nota fiscal, os dados relativos a cada ligaçao telefânica efetuada,
em nome do principio da transparéncia de que cogita a Código do
Consumidor. Após, a Deputado Bené Guedes apresenta requerimento, em
que solicita seja enviado oficio ao Comandante da PMMG, para que remeta a
esta Comissão cópia da tese defendida por aquela autoridade sobre a
atuacão dos chamados "flanelinhas". Subrnetidos a votação, são os
requerimentos, cada urn por sua vez, aprovados. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidente agradece aos convidados pela participação e pelos
valiosos subsIdios trazidos aos trabalhos da Comissão. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
as membros da Com:ssâo para a prOxima reunião extraordinária, que se
realrzará no dia 18/8/99, as 9 horas, na Sala das Comissôes, para discutir, em
audiência püblica, corn representantes de diversas entidades. o risco de
cartelização do setor de supermercados em Minas Gerais e a abertura dos
estabelecimentos a noite e aos domingos: determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 18 de agosto de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes.

TRAMITAçA0 DE PROPOSlcOEs
PARECER SOBRE A MENSAGEM N 0 44/99

Comissão Especial
Relatório

Por melo da Mensagem n° 44/99, em obediência ao disposto no art. 62,
XXIII, "d', da Constituição do Estado, corn a redação dada pela Emenda a
Constituição n° 26/97, a Governador do Estado enviou a esta Casa, para
exame, o norne do Sr. Ronan Gouvea Teixeira, indicado para ocupar o cargo
de Presidente da Fundação TV Minas - Cultural e Educativa.

Para emitir parecer sobre a matéria foi constituida esta Comissão Especial,
nos termos do art. 111, I, c/c o § 10 do art. 146 do Regimento lnterno.

i9
Fundamentacão

Esta Comissão, examinados os critérios legais exigidos para a provirnento
do cargo, ern argUicão piblica verificou a adequacão do indicado para o
exercicio do cargo. Inquirido sobre diversos aspectos e peculiaridades da
entidade para a qual foi indicado Presidente, demonstrou possuir
conhecimentos sobre ela e apresentou suas metas e propostas para a
gestão, que foram consideradas pertinentes pelos membros da Cornissão.

Conclusão
Em face do exposto, opinarnos pela aprovação do nome do Sr. Ronan

Gouvea Teixeira para ocupar a Presidéncia da Fundação TV Minas - Cultural
e Educativa.

Sala das Cornissöes. 17 de agosto de 1999.
Glycan Terra Pinto, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira. relator

Cristiano Canédo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 247/99

Cornissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado César de Mesquita, o projeto de lei em epigrafe
visa a declarar de utilidade pblica a Associacão de Combate a Forne e a
Miséria do Brasil Central, corn sede no MunicIpio de Uberaba.

Examinada a rnatéria pela Cornissão de Constituição e Justiça, que concluiu
par sua juridicidade, constitucionalidade e legaldade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivarnente sobre a projeto, conforme preceitua a
art. 103. I, "a'. do Regimento Interno.

FundamentacãO
A referida entidade e urna sociedade civil corn personalidade jurIdica, sem

fins lucrativos e desenvolve atividades essencialmente de caráter assistencial.
Conforme indica sua denominação, está voltada para a erradicacão da forne

e da miséria, prestando, conforrne suas possibilidades, amparo a pessoas
carentes em geral, por meio de distribuicão de cestas básicas, medicarnentos,
agasalhos, alérn de prestar apaio moral e espiritual.

Fica dernonstrado, pois, que ela se torna rnerecedora do titulo declaratóflo
de utilidade pLiblica ora proposto.

Conclusão
Em face do relatado, apinarnas pela aprovacão do Projeto de Lei n° 247/99

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 17 de agosto de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 112/99
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Corn issão do Trabalho, da Previdência e da Açao Social
Relatório

Desarquivada a requerimento do Deputado AntOnio Carlos Andrada, a
proposição em epIgrafe altera a composição do Conselbo Estadual de
Assisténcia Social - CEAS.

Publicado no "Diãrio do Legislativo" de 4/3/99, foi o projeto distribuldo 0
ComissOo de Constituiçao e Justiça, bern como a esta Comissão, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. Na reunião do dia 13/4/99,
foi aprovado requerimento em PlenOrio, solicitando a anOlise do projeto
também pela ComissOo de AdministraçOo POblica.

Em virtude de ter-se esgotado o prazo da ComissOo de Constituição e
Justrça para exame da proposiçOo quanto 0 sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, o projeto foi, a requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro LeOo, corn base no art. 232, c/c o art. 140 do Regimento
lnterno, encaminhado 0 cornissOo seguinte, no caso, a de AdministraçOo
Püblica.

For ter essa ComissOo, por sua vez, perdido o prazo para a apreciaçOo do
projeto, vem ele a esta Comissão, a requerimento da Deputada Maria Tereza
Lara, corn fundamento nos dispositivos supramencionados, para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentaçao
A assistência social é direito assegurado pela ConstituiçOo da Repüblica,

que estabelece que as açOes governamentais, na area da assisténcia social,
serão realizadas corn recursos do orçamento da seguridade social, nos
termos do art. 195, além de outras fontes. 0 texto constitucional prevé
tambérn que essas acOes serão organizadas corn base na descentralizaçao
politico-administrativa, cabendo a elaboraçOo das normas gerais 0 esfera
federal e a coordenação e a execuçOo dos respectivos programas as esferas
estadual e municipal, bern como a entidades beneficentes e de assisténcia
social. Prevê, ainda, a participaçao da populaçOo, por meio de organizaçOes
representativas, na formulaçao das politicas e no controle das açOes em
todos os nIveis (arts. 203 e 204 da Constituiçao Federal).

JO a Lei Federal n° 8.742. de 1993 (Lei OrgOnica da Assisténcia Social),
atribui competéncia aos Estados para a criaçOo do Conselho Estadual de
AssistOncia Social, cuja cornposiçOo, segundo o art. 16 da citada lei, deve ser
paritOria entre governo e sociedade civil. Cumpre mencionar que as normas
gerais de assisténcia social contidas nesse diploma são de observOncia
obrigatOria para os Estados membros.

0 Conselho Estadual de AssistOncia Social de Minas Gerais - CEAS -,
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conforme o disposto no art. 11 da Lei n° 12.262, de 1996, é órgão superior de
deliberacOo colegiada. vinculado 0 Secretaria de Estado do Trabaiho. da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

0 projeto em anOlise visa a alterar a composicOo desse Conseiho. definida
no art. 12 do mencionado diploma legal, que e a seguinte:

a) dez representanteS de brgOos governamentaiS dois da Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistència Social, da Crianca e do Adolescente, urn
da Secretaria de Estado da Educacão; urn da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenac0o Geral: urn da Secretaria de Estado da Saide.
urn da Secretaria de Estado da Fazenda; urn da Secretaria de Estado de
Agricultura. PecuOria e Abastecimento; urn dos SecretOrios Municipais de
AssistOncia Social: e dois representanteS governamentaiS dos Conselhos
Municipais de AssistOncia Social.

b) dez representanteS de entidades não governarnentaiS: dois de entidades
de usuOrios da assistOncia social, de Ombito estadual: dois de entidades de
defesa dos direitos de beneficiOrios da assistOncia social. de Ombito estadual.
urn de entidades representativaS das instituiçOes filantrópicas prestadoras de
serviços de assistOncia social, de Ombito estadual: urn de entidades
representativas das instituiçOes privadas nOo filantrôpicas prestadoras de
serviços na area de assistOncia social, de Ombito estadual; dois de entidades
representativas de trabalhadores na area de assistència social, de Ombito
estadual; e dois representantes nOo governamentaiS dos Conseihos
Municipais de Assistência Social.

0 projeto de lei prevO para o Conseiho Estadual de Assisténcia Social -
CEAS - a seguinte composicOo:

a) seis representantes governamentais: urn da Secretaria de Estado de
Assuntos Municipais: urn da Secretaria de Estado do Trabalho. da Assisténcia
Social da Criança e do Adolescente; urn do Ministério POblico: urn do Tribunal
de Contas o Corregedor e o Presidente da ComissOo de Fiscalizacão
Financeira e OrçarnentOria da Assernbléia Legislativa.

b) seis representantes da sociedade civil: urn das entidades de usuOrios de
assistência social, de Ombito estadual: urn das entidades de defesa dos
direitos dos beneficiOrios de assistOncia social. de Ombito estadual; urn das
entidades representativas das instituiçöes filantrópicas prestadoras de servico
de assistência social. de Ombito estadual; urn das entidades representativaS
de trabalhadores na area de assistOncia social, de Ombito estadual, urn das
entidades representativas de instituicOes privadas nã  filantrópicas
prestadoras de serviços na area de assistência social. de Ombito estadual. e
urn representante nOo governarnental dos Conselhos Municipais de
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Assisténcia Social.
Essas mudanças trazem repercussöes quanto a representatividade no

CEAS. Em termos percentuais, a representaçao do Foder Executivo, de 35%,
sera reduzida a 16,6%. De outro lado, surgem representaçoes de outros
Orgãos governamentais: da Assembléla Legislativa, corn 16,6%: do Ministérlo
PUblico e do Tribunal de Contas, corn 8,3% cada urn.

Parece-nos equivocada a inclusào, no CEAS, de mernbros da Assembléia
Legislativa, do Tribunal de Contas e do Ministério Püblico, uma vez que as
diplomas legais que dispoem sobre a matéria, ao preverem a participação de
representantes de Orgãos governamentais, referem-se, inequivocarnente, ao
Poder Executivo, ao qual compete. constitucionalmente, 0 desenvolvimento
de politicas péblicas de assistência social.

Além do mats, ha que se considerar que a projeto exclui a representação de
órgãos cuja participação no Conseiho é de fundamental irnportância,
conquanto responsáveis por politicas püblicas diretamente interrelacionadas
corn a assisténcia social, como e a caso das Secretarias da Educaçâo e da
Saüde. Exclui também a representante dos Secretários Municipais de
Assisténcia Social, bern como dos representantes governamentais dos
Conselhos Municipais de Assisténcia Social, cuja participação é
imprescindivel, urna vez que são eles as executores da politica de assisténcia
social nos municIpios.

Cabe salientar, por outro lado, due a CEAS é presidido por urn de seus
integrantes, eleito entre seus membros, para mandato de urn ano, permitida a
reconduçao por igual periodo ( 50 do art. 12 da Lei n° 12.262, de 1996).
Verifica-se que a proposição pretende restringir a acesso a referida
Presidéricia, que sera permitido somente aos representantes governamentais.

Conquanto se possa entender, corn uma rápida anélise, que a composição
do CEAS proposta pelo projeto continue sendo paritária, porque composta de
seis representantes do Governo e seis da sociedade civil, entendemos que a
impossibilidade - criada para membros que representam a sociedade civil - de
presidir tal Conselho viola os principios básicos da administraçao püblica,
mormente a da igualdade.

Por outro lado, é certo que a estrutura atual do CEAS, prevista na Lei n°
12.262, de 1996, alérn de estar em estrita consonância corn a Lei Federal n°
8.742, de 1993, atendeu as deliberaçöes a que chegou a ia Conferência
Estadual de Assisténcia Social, que foi antecedida por debates corn a
sociedade civil, que se mobilizou par meio de fóruns regionais.

Saliente-se, ademais, que seria precipitado proceder a alteraçao da
camposiçao do CEAS não somente em razão de seu pequeno tempo de
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existéncia, insuficiente para uma análise acurada da conveniência e
oportunidade de tal medida, mas também porque inexiste indicio de que a
atual estrutura desse Conselho nao esteja cumprindo a sua missão
institucional.

For fim, vale dizer que esta Casa vem recebendo inUmeras manifestacöes
contránas a proposição em análise. Enviaram correspondéncia expre.ssando
seu descontentamento a Conselho Estadual de Assistëncia Social de Minas
Gerais, a Secretaria de Estada do Trabalho. da Assisténcia Social. da Criança
e do Adolescente. a Secretaria de Estado da Educacao, bern coma
Conselhos Municipais de Assisténcia Social e APAEs de diversas cidades
mine ira s.

For tudo que fal aduzido, entendemos impertinente a proposicâo em exame.
Conciusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeicão. em 10 turno, do Projeto de Lei
n° 112/99.

Sala das Comissöes. 17 de agosto de 1999.
Ivo José, Presidente e relator - Cristiano Canédo - Luiz Menezes.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 303/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social

Relatório
O projeto de lei em epigrafe. da Deputada Maria Olivia, institui a Programa

de Atendimento Dorniciliar ao Idoso e dá outras providéncias.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituiçâo e Justiça, esta

concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposiçào corn
a Emenda n° 1, por ela apresentada. Cabe, agora, a esta Comissão ernitir
parecer, em conformidade corn a disposto no art. 188, c/c o art. 102, XIV, "c'.
do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposiçdo em comento autoriza a Poder Executivo a instituir a Programa

de Atendirnento Domiciliar ao Idoso. em conformidade corn a § 1 0 do art. 230
da Constituição Federal, a § 1° do art. 225 da Constituição Estadual e a Lei
Federal n° 8.842, de 4/1/94, due dispãe sabre a polltica nacional do idoso.

O art. 3° estabelece que as beneficiários desse programa tenham, no
minima. 60 anos de idade e sejam considerados dependentes. Coma
dependentes entendem-se pessoas que nãa tern condiçoes prôprias de
subsisténcia, bern como as que necessitam de cuidados medicos e cuja
renda familiar mensal é inferior a trés salários minimos.

O projeto estabelece, ainda, que a programa sera desenvolvido no âmbito
da Secretaria de Estada da Saüde par equipes rnultidisciplinares.
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Reconhecernos que a proposição em anâlise é meritória, notadamerite se

considerarmos Os dados do IBGE que atestam o processo de enveihecimento
da populaçäo brasilerra. Pelas estatisticas daquele Instituto, as pessoas corn
mars de 60 anos ja representam 8,3% da populaçáo do Pals. Torna-se,
portanto, necessário estabelecerem-se politicas pCiblicas voltadas para a
populaçâo idosa.

E inegavel a relevnca deste projeto; entretanto, para sanar algurnas
Incompatibilidades de natureza técnico-legislativa, apresentamos, a seguir, as
Emendas n

o
s 2 e 3.

Concluso
Pelas razöes expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

303/99 corn as Emendas n o
s 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça, e 2 e

3. a seguir apresentadas.
EMENDA N° 2

DC--se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica rnstituido o Programa de Atendimento DomiciHar aos Idosos.
Parágrafo Unico - 0 Conselho Estadual dos Idosos participará do

planejamento das acöes do programa de que trata esta lei, nos termos
detinidos em regulamento.".

EMENDA N 03
Suprima-se, no art. 4°, a expresso 'no âmbito da Secretaria de Estado da

Saüde".
Sala das Comissöes, 17 de agosto de 1999.
Ivo José, Presidente - Cristiano Canédo, relator - Luiz Menezes.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 395/99
Comissão de Administraçao PCiblica

RelatOrio
De autona do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em epigrafe visa a

alterar os arts. 2°. 3°, 5° e 6° da Lei no 12.079, de 12/12/96, que dispöe sobre
o estágro de estudante em órgãos e entidades da administração pOblica do
Estado.

Pubircada em 19/6/99, vem a matéria a esta Comissão, nos termos do art.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, para receber parecer quanto ao
mérito.

Fundamentaçao
As alteracöes na Lei n o 12.079, de 1996, as quais visa o projeto em análise,

procuram deixar mars explicitas as exigéncras mInimas para habilitaçao de
estagrário as vagas oferecidas pela administraçao priblica, buscando também
adequar a referida lei a Lei no 9.384, de 20/12/96, que institui as diretrizes e
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bases da educação nacional.

Dessa forma, o art. 10 do projeto, alterando o art. 2° da lei, propöe novos
requisitos minirnos para a realizacão do estágro.

For sua vez. o ar
t . 2° da proposicão, que altera o art. 3° da lei, drspöe sobre

a fixaçao de urn percentual de vagas para estagiários, correspondente, no
máximo, a 10% do quadro de pessoal dos ôrgãos e das entidades da
administracão. A medida se mostra oportuna, uma vez que amplra a oferta de
vagas para estagiários nos órgaos püblicos, incentivando essa prática
fundamental para o processo de aprendizagem dos estudantes.

0 art. 31' do projeto, alterando o art. 5° da lei, possibrlrta que os ôrgãos e as
entidades da administração piblica direta e indireta recorram aos serviços de
agentes de integracão, nas condiçöes acordadas em instrumento juridico
adequado. Quanto a essa medida, concordamos corn o entendrrnento
manifestado pela Comissão de Constituição e Justica de que o estágio
curricular, figurando como uma complementacão do ensino e da
aprendizagem, deve ser planejado, avaliado e acompanhado pelas
instituicöes de ensino, que o conformarão a seus curriculos, programas e
calendârios escolares. Dessa forma, não seria conveniente que as instituiçöes
de ensino fossem substituldas pelos agentes de integracão na
arregimentacao de estudantes para o exercicio de estágros nos orgaos e nas
entidades da administracão püblica.

Finalmente, nos termos do art. 4° do projeto, é acrescentado ao art. 6° da lei
o inciso VI, estabelecendo que haverá urna coordenadoria de estágro
vinculada a Secretaria da Educação, na qual os agentes de integracão serrarn
representados corn a finalidade de organizar a oferta de vagas para
estagiários nos órgáos pOblicos da administração direta e indireta, em outras
entidades estaduais, e de criar, no âmbito do Estado, o Piano Diretor de
Estágio, conforme estabelecer o decreto que a regulamente. Nesse particular,
mormente quanto ao vlcio formal de iniciativa já apontado pela Comissão de
Constituição e Justica, não se pode olvidar o fato de que o Poder Executivo
se empenha em implementar uma reforma adrninistratrva, oportunidade em
que as questôes relativas a organizacão estruturai das Secretarias de Estado
seräo ampiarnente discutidas.

A Comissâo de Constituicão e Justiça, sem düvida, aperfeicou 0 projeto em
tela, eliminando do texto as inconstitucionalidades que apontou; faz-se mister,
todavia, aperfeiçoar o art. 1 1 do projeto, cuja redaçào deixa margern a düvrda
em relacão aos critérios para a realização do estágro, devendo ficar claro que
o referido dispositivo não exige o cumprimento pelo estagiário de todos os
requisitos cumulativamente, mas apenas de urn deles.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 395/99
corn as Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e 4, que
apresentamos.

EMENDA No 4
DC-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 - 0 art. 20 da Lei no 12.079,de 12 de dezembro de 1996, passa a

vigorar corn a seguinte redaçao:
'Art. 20 - Para realizar o estagio, o aluno deverá estar regularmente

matriculado no ensino médio ou superior, ou em curso de educacao
profissional de nfvel médio, ou em escola que ministre educação especial,
exigida, em todas as hipóteses, a freqUência regular, corn born
aproveitamento.'.".

Sala das Comissôes, 18 de agosto de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana. relator - Sebastiào

Navarro Vieira - Agostinho PatrOs - Sargento Rodrigues.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 465/99

Mesa da Assembléla
Relatório

De autoria da Comissäo de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, em
decorrència de solicitação do Deputado Sebastião Navarro Vieira
requerimento em epigrafe solicita seja encaminhado a Secretaria da
Educaçao pedido de informaçOes sobre o andamento de processos de
concessào detitLodeclaratôrioa Diretores de escolas pOblicas estaduais.

11	 11vuncaca no uiario do Legislativo de 10/1/99, deve a matéria receber
parecer, nos termos do art. 233, XII, c/c o art. 79, VIII, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
0 Regimento Interno estabelece, em seu art. 233, XII, que deve ser

submetido a votação requerimento escrito em que sejam solicitadas
nformaçoes a autoridade estadual por intermédio da Mesa da Assembléia. 0
mesmo estatuto atribui a Mesa, no art. 79, VIII, competéncia privativa para
emitir parecer sobre tais requerimentos, somente admitindo-os quanto a fato
relacionado corn matéria em tramitação ou sujeito a controle e fiscalização da
Assem bléia.

Além disso, são matérias de competência da Comissão de Educaçao,
Cultura, Ciència e Tecnologia a politica e o sistema educacionais (art. 102, VI,
"a", do Regimento Interno).

E, portanto, Iegitima a iniciativa da referida Comissão de buscar obter,
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diretamente da autoridade responsável, esclarecirnentos sobre questöes
relativas a sua esfera de corn peténcia.

No que toca ao mérito da proposicão, a Lei no 12.459, de 13/1/97, confere
aos ex-DiretoreS de escola estadual, desde que tenham cumprido as
condicOes nela estabelecidas, o direito a obtenção do titulo declaratóriO que
Ihes garante continuar a perceber os vencimentos do cargo em comissão.
Consideramos ser do interesse pOblico que o Poder Legislativo acompanhe
os processos para a concessão de beneficios aos servidores pOblicos
estaduais e esteja informado sobre o seu andamento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão do Req uerimento no 465/99 na

forma apresentada.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 17 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Gil Pereira, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 367/99

Mesa da Assembléla
RelatOrio

De autoria do Deputado Gil Pereira, o requerimento em epigrafe solicita
seja encarninhado ao Presidente da COPASA-MG pedido de informacöes
sobre o cronograma de Iiberacão de recursos para continuidade das obras de
canalização do córrego Vieiras III, colocação de interceptores e pavimentacãO
de avenida, em Montes Claros, em vista da recente renovação da concessãO
dos serviços a COPASA-MG por mais 30 anos.

Após a sua publicacão, vem a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c', do Regimento Interno.

FundamentacãO
A solicitação em anélise tern por objetivo fundamentar a avaliacão desta

Casa sobre a continuidade das obras de canalizacão do córrego Vieiras Ill,
situado na zona sul de Montes Claros, de grande necessidade para a
populacão local. AIém de contribuir para a melhoria do projeto urbanIsticO, ela
permitirá maior fluência do trãnsito, aumentando as possibilidades de acesso
a outros bairros, e sera urn veiculo irnportante de controle de doencas
transmissIveiS pela falta de saneamento básico.

Consideramos que o pedido de informacão caracteriza-se pelo interesse
pUblico, visto que as citadas obras são essenciais ao desenvolvimento, tanto
no aspecto econômico como no social, do Municipio de Montes Claros.

Embora a referida canalizacão seja de competêncla do municipio,
refugindo, portanto, ao controle e a fiscalizacão desta Casa, somos da opinião
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que o acompanhamento da obra, corn o objetivo de se inforrnar a populaçao,
está incluido entre as atribuiçoes dos representantes dos interessados.

Conclusào
Dante do exposto, opinamos pela aprovaçao do Requerimento n o 367/99 na

forma proposta.
Sala de Reunjöes da Mesa da Assembléia, 17 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Durval Angelo, relator - Dilzon Melo Gil

Pereira.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou. ern 17/8/99, as seguintes comunicaçoes:
Do Deputado Hely Tarquinio, inforniando a Casa o falecirnento do Dr.

Dilsori Abel Pachedo, ocorrido em 16/7/99, em Patos de Minas. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado José Braga, informando a Casa o falecimento do Sr. José
Rodrigues Pereira, ocorrido em 15/8/99, em Brasilia de Minas. (- Ciente
Oficie-se.)

Do Deputado Luiz Fernando Faria, informando a Casa o falecimento do Sr.
José AntOnio Pedro, ocorrido em 6/8/99, em Santos Dumont. (- Ciente. Oficie-
se.)

Do Deputado Paulo Pettersen, informando 0 Casa o falecimento do Sr.
lnimO de Paula, ocorrido em 13/8/99. nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 60 a REUNIAO ORDINARIA, EM 18/8/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1° Fase (Expediente): Ata -
2° Fase (Grande Expediente): Apresentacão de ProposiçOes: Projetos de Lei
n°s 508 e 509/99 - Requerimentos n o's 561 a 576/99 - Requerimentos dos
Deputados Rogério Correia, Márcio Cunha : João Batista de Oliveira e
Sebastião Costa e da ComissOo de Saüde - ComunicacOes: ComunicaçOes
das Comissöes do Trabalho e de Fiscalização Financeira e dos Deputados
Eduardo Hermeto e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Marcelo Gonçalves, Bené Guedes, AntOnio Carlos Andrada, Gil
Pereira, Chico Rafael e Dimas Rodrigues - 2 Parte (Ordem do Dia): l a Fase:
Abertura de lnscriçães - Acordo de Lideranças; DecisOo da PresidOncia -
Acordo de Lideranças; Decisão da Presidëncia - Acordo de Liderancas;
Decisão da Presidência - Acordo de Lideranças; DecisOo da Presidéncia -
Leitura de ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Márcio Cunha e J000 Batista de Oliveira; deferimento - Votação
de Requerimentos: Requerimento da Comissão de SaUde; aprovacOo -
Requerimento do Deputado Sebastião Costa; discurso do Deputado Paulo
Piau: aprovaçOo - Questão de ordem - Requerimentos n

o s 208, 311 e 318/99;
aprovaçào - Requerimento n° 326/99: aprovacão na forma do Substitutivo no 1
- Requerimento no 328/99; aprovacOo - Requerimento no 340/99; aprovacão
corn a Emenda no 1 - Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira;
deferimento; discurso do Deputado Paulo Piau - Requerimento do Deputado
Alberto Pinto Coelho: deferimento; discurso do Deputado Alberto Pinto Coelho
- 2° Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discursos dos Deputados Sebastião
Costa e Hely TarqUinio - Questöes de ordem; chamada para recornposicOo do
nümero regimental; existOncia de "quorum" para discussão - Discussão de
ProposiçOes: Prosseguimento da discussão, em 1 0 turno, da Proposta de
Emenda a Constituição no 13/99; inexistOncia de "quorum" para a contrnuacãO
dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Corn parecem Os Deputados:	 -
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrOs - Agostinho
Silveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio -

-

H
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Ambrósio Pinto - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro
- AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto
- Cabo Morais - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos
- Elmo Braz - Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUInio - Ivo José
- João Batista de Oliveira - João Leite - JoOo Paulo - JoOo Pinto Ribeiro -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Marcelo Gonçalves - MOrcio Cunha - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Rogérlo Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - SebastiOo Navarro Vieira.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniOo. Sob a proteçOo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra. o Sr. 2°-Secretário, para proceder 0 leitura
da ata da reuniOo anterior-

I' Parte
i Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Doutor Viana, 2 0-Secret6r-b 'ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de ProposiçOes

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Não havendo correspondëncia a
ser lida, a Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para o Grande Expediente,

- Nesta oportunidade. são encarninhadas 0 Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N° 509/99

Dispöe sobre a fixaçao de vencimentos para o cargo de Reitor de
universidade estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E assegurada isonomia de vencimentos entre os cargos de Reitor

da Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e de Reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.

Parágrafo Unico - Os vencimentos de que trata o "caput" são equivalentes
aos vencimentos do cargo de Secretário de Estado.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 11 - Revogam-se as disposiçOes em contrOrio.
Sala das ReuniOes, de agosto de 1999.
Gil Pereira
JustificaçOo: Aos Reitores das universidades mantidas pelo poder pOblico

estadual deve-se aplicar o principio constitucionat da isonomia de
vencimentos, assegurado no art. 32 da Constituição mineira.

For outro lado, o cargo de Reitor de universidade estadual tern grau de
complexidade e "status" equivalentes aos do cargo de SecretOrio de Estado.
Consideramos, portanto, justa e oportuna a iniciativa que trazemos a
apreciacOo de nossos pares, corn a qual se pretende aplicar o citado
dispositivo constitucional nessa situacOo especifica.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, de AdministraçOo
POblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102. do Regirnento Interno.

PROJ ETC DE LEI N o 508/99
Declara de utilidade publica a AssociacOo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Cambuquira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pOblica a AssociaçOo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Cambuquira, corn sede no MunicIpio de
Cam buq u ira.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacOo.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposicOes em contrOrio.
Sala das ReuniOes, 17 de agosto de 1999.
Ailton Vilela
JustificaçOo: A APAE de Cambuquira é uma sociedade civil, filantrópica, de

carOter cultural, assistencial e educacional, sem fins lucrativos e corn duraçOo
indeterminada. Ela tern corno objetivo promover o ajustamento e o bem-estar
dos excepcionais: realizar ou incentivar programas permanentes de
prevenção da deficiéncia desenvolver permanentemente seus serviços e
divulgar suas experiOncias.

A entidade é filiada a FederaçOo Nacional de APAEs. da qual recebe
orientacOo, apoio e permissOo para o uso do nome, do simbolo e da sigla
"APAE", a cujo estatuto adere e a cuja supervisOo se submete.

Em face do exposto, encarninho este projeto de lei para apreciacOo desta
Casa.

- Fublicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçOo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
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REQ U ER M ENTOS
NO 561/99, do Deputado Márcio Cunha. solicitando seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulacaes corn a Lokamig Rent a Car pelos 18
anos de seu funcionamento (- A Corn issão de Turismo.)

NO 562/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja formulado apelo a
bancada mineira no Congresso Nacional corn vistas a que se corrijam
dispositivos da Medida Provisória n° 1.915-1. (- A Comissão de Administraçao
POblica.)

N o 563/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulaçoes corn o jornal "Correio Centro Oeste" pelos
dez anos de sua fundaçao. (- A Comissao de Transporte.)

NO 564/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacoes pelo aniversário de emancipaçao
politico-administrativa dos Municipios de Jequitinhonha e Capelinha. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

NO 565/99, da Comissão de Educaçâo, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Educaçao para que analise a proposta do Projeto Caminhar. (-
A Corn issao de Educacao.)

NO 566/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, solicitando seja
formulado apelo ac, Secretário da Segurança P0bhca, visando a que informe
quando serão norneados Os Detetives aprovados em concurso püblico de
1998.

NO 567/99, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado apelo ao
Procurador-Geral da Fazenda do Estado, visando a que informe o valor total
de honorãrios advocaticios devidos aos Procuradores da Fazenda do Estado,
(- Drstribuidos a Mesa da Assembléja.)

NO 568/99, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, visando a que tome providéncias
relativas a denOncia apresentada por Geraldo Rodrigues Sette contra policial
mitar.

NO 569/99, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, visando a que tome providéncias
relativas a denOncia apresentada por Geraldo de Oliveira contra decisão do
Conseiho da Policia Militar.

NO 570/99, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao
Comandante-Geral da PMMG, visando a que tome providências relativas a
denUncia apresentada por Gerado Rodrigues Sette contra policial militar.

NO 571/99, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao
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Secretário Adjunto de Direitos Humanos, visando a que tome providéncias
relativas a denCincia apresentada por Joaquim Rodrigues Santos Junior
quanto a fatos ocorridos na Casa Albergado Presidente João Pessoa.

N O 572/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Comandante-Geral da PMMG, para as devidas providéncias, a denüncia
apresentada pelo Sr. Geraldo de Oliveira, que alega ter sido prejudicado por
decisão arbitrária do Conseiho da Policia Militar.

N O 573/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ac,
Secretário Adjunto de Direitos Humanos e a Defensoria Piblica, para as
devidas providéncias, o pedido apresentado pelo Sr. Robson de Oliveira,
detento.

N o 574/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ao
Comandante-Geral da PMMG, para as devidas providéncias, o oficio
apresentado pelo Sr. João Paulo macb, em que relata haver sido agredido
por policials.

N o 575/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Promotor de Justiça da Comarca de Betim. para as devidas providéncias, a
denOncia apresentada pelo Sr. Raimundo Firmino de Souza.

NO 576/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhado ac,
Secretário Adjunto de Direitos Humanos, para as devidas providências, o
pedido apresentado pelo Sr. Antonio Carlos Gomide. (- Distribuidos a
Comissão de Direitos Humanos.)

Do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada reunião desta
Assembléia Legislativa no MunicIpio de Capitólio, corn a presenca dos
Ljderes dos partidos no Congresso Nacional, a fim de se debater a
privatizacão da empresa Furnas Centrais Elétricas.

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Mãrcio
Cunha, João Batista de Oliveira e Sebastião Costa e da Comissão de SaOde.

ComunicacOes
- São tarnbém encaminhadas a Mesa comunicacOes das ComissOes do

Trabalho e de Fiscalizacão Financeira e dos Deputados Eduardo Hermeto e
Maria Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a patavra, o Deputado Marcelo Goncalves.
O Deputado Marcelo Goncalves* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, püblico presente, imprensa, ocupei esta tribuna várias vezes para
criticar a falta de uma polItica séria voltada para a abertura de novos postos
de trabaiho em Minas Gerais. Tarnbém ja ocupei esta tribuna para cobrar dos
nossos politicos e ernpresáriOs uma atitude mais humana, uma atitude mais
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Hoje estou ocupando esta tribuna para levar uma palavra de agradecimento
e elogio ao Grupo Camargo Corrêa, cue acaba de inaugurar em Pedro
Leopoldo o micro da expansão e modernizaçâo da Fábrica de Cimento Caué.

Essa boa noticma para mmnha cidade e regio é também uma ótima noticia
para o Estado de Minas Gerais, cue receberá da Camargo Corrèa
mnvestimentos da ordem de RS35.000.000,00 nos próximos trës anos.

Essa atitude da Camargo Corréa é reflexo do alto profissionalismo
desenvolvido nas empresas do Grupo e mostra sua confiança no potencial do
Brasil e de sua economia. E certo cue vivemos uma crise de emprego, corn
poucas oportunidades e urn processo selvagem de globalizaçao econOmica.
Mas a fibra de urn sólmdo grupo empresarial se conhece é agora, neste
momento de difmculdades e de poucas alternativas. Quando decide investir
neste momento dificil, o Grupo Carnargo Corréa dá-nos a lição de cue 0
Brasil é viável e de cue, sobretudo, dentro da Camargo Corrëa encontram-se
técnicos competentes capazes e confmantes na retomada do crescimento
bras ilei ro.

Os mnvestimentos da Camargo Corrêa Cimentos em Minas, cue integram a
estratégia da empresa de ampliar sua participaçao no mercado - hoje da
ordem de 10% -, foram negociados corn o Governo do Estado. De acordo
corn o protocolo de mntençoes cue deverá ser assinado no próximo dia 19, as
11h30rnin. no Palácio. a partrcipaçao se fará por meio do Programa de
lnduçáo a Modernmzaçâo Industrial - PROIN -, corn financiarnentos da ordem
de RS30.000,000,00 para o investimento fixo - obra, infra-estrutura e
equiparnentos - e para a formaçao do capital de giro.

Então é corn grande alegria cue faço este depoirnento sobre a Camargo
Corréa. Esse Investmmento. cue chegou na hora certa para a cidade de Pedro
Leopoldo e região, vai gerar de 300 a 400 empregos, neste momento tao
dificil em cue nos encontramos. Assim quero registrar, mais uma vez, as
palavras de agradecimento de toda a população de Pedro Leopoldo e região
por esse empreendimento

Por muitas vezes já ocupei esta tribuna para criticar a falta de consideraçäo
corn a saüde e a falta de investimento nessa area. 0 Governo Federal
realmente está acabando corn a saüde em nosso Pais. Vemos, pela
televrsão, quase todos os dras modes de crianças por faita de OTis. hospitais
se descredenciando do SUS, etc. E isso o cue vern ocorrendo no dia-a-dia
em relação a saOde.

Por falar em saide, está acontecendo urn caso interessante em Divinópolis,
envolvendo a Associação Médica da cidade, cujo Presidente é o Dr. Carlos
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Roberto Ferrim. Acho cue nenhum medico ou hospital é obrigado a atender
pelo SUS. Mas já podemos ver, em noticiários da Rede Globo, medicos
atendendo pelo SUS e cobrando por fora; cobrando RS300.00 ou RS400.00
por uma cirurgia, mas emitindo a guia pelo SUS. Resumindo. esse medico
ganha duas vezes: ganha do SUS, mesmo cue urn pouco menos, e do pobre
paciente, cue tern poucos recursos. cue as vezes tern de vender uma
televisão para tratar de seu filho ou fazer uma cirurgia.

Bern, em Divinópolis houve a denOncia de cue os anestesmstas estavam
cobrando dos doentes por cirurgias feitas pelo SUS, o cue resultou num
processo contra o rnédico Francisco Gonçalves Filho. Acho estranho. Sou
medico; portanto, posso falar de cadeira: sabemos cue o SUS paga mal, mas
isso não nos da o direito de cobrar por fora.

Se o medico nao quer atender pelo SUS. cue faca como rnuitos hospitais.
como muitos colegas: pare de atender. Mas enganar o doente, cobrar duas
vezes... 0 SUS paga rnal, mas o medico está recebendo duas vezes, está
emitindo urna guia e cobrando por fora. Sempre defendi a classe médica.
continuo defendendo, mas isso está errado. Ou o medico se descredencia do
SUS, não operando mais pelo sisterna, ou so atende particularrnente. Fazer
os dois estO errado. Acredito cue o Dr. Francisco Gonçaives Filho, de
Divinópolis, está certo ao fazer essa denUncia. E estO sendo processado por
isso. Mas estO de parabéns. sim. Temos de alertar a populacOo,
principaimente aquela cue é atingida: os carentes, porque esses pobres
coitados nao tern condiçOes de pagar urn piano de sa0de, não tern condmçOes
de pagar medico particular. o SUS é a Onica saida cue tern; mas, quando
chegam para ser atendidos, os doutores cobram por fora. isso está errado.

Fica aqui o meu protesto contra a Associacão Médmca de DmvmnOpolms,
através do Dr. Carlos Roberto Serra. Dou rneu total apoio ao Dr. Francisco e
0 cornunidade. JO foram feitos vOrios registros no PR000N de DivinOpolis
contra diversos medicos. Tomara cue contmnuem exercendo essa cidadania,
alertando a comunidade. Isso tern de ser denunciado. Quem quiser trabaihar
pelo SUS, cue trabaihe: quern nOo quiser, cue se descredencie. E isso nOo
deve vaier so para DivinOpoiis, nOo; tern de valer para Belo Horizonte também
e para toda Minas Gerais. Medico nenhum é obrigado a atender peio SUS,
cue paga mal. A tendéncia do SUS e acabar. A tendèncma do povo é rnorrer
nas filas, pelo jeito cue o Governo Federal estO levando a sa0de. Mas nOo
podernos ter duas caras: atender pelo SUS e ganhar do pacrente por fora. Ou
aceitamos o SUS ou nos descredenciamoS. E o cue tmnha a dizer, Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

* - Sern revisOo do orador.
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o Sr. Presidente - Corn a palavra. o Deputado Bené Guedes
O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada.

senhores e senhoras presentes nas galerias, membros da imprensa, entre os
assuntos que you abordar nesta tarde, o primeiro refere-se a questão ligada a
privatizacão da hidrelétrica de Furnas. Gostaria de dizer que a vontade do
Governo Federal, além de contrariar a classe pot itica, contraria. sobretudo, a
todo o povo mineiro. acredito. Dal, venho a esta tribuna para expressar, em
nome da Bancada do POT, nossa solidariedade irrestrita ao Governador
Itarnar Franco, ao seu Governo, pela atitude corajosa de resistir. Não importa
que aigumas pessoas interpretem isso como urn gesto fortuito. ate de
brincadeira mesmo, mas a verdade é que essa resisténcia é imprescindivel.
Seja de que forma for, eta tern de ser feita.

Gostariarnos de passar alguns dados para o povo mineiro sobre o
complexo hidrelétrico de Furnas. (- Lé:)

"1 - Das trés principais bacias hidrográficas existentes no Brasil, duas detas
estão no todo ou em parte em Minas Gerais: a do rio &ão Francisco e a do rio
Grande.

2 - 0 complexo de Furnas compãe-se de nove usinas hidráuhcas e duas
usinas terrnelétricas, corn poténcia instalada de 9.100MW. 0 complexo
abrange 38 subestacöes e 16.000km de linha de transmissão.

A energia gerada atende a 50% da região Sudeste-Centro-Oeste, ou 40%
do consumo nacional.

3 - Furnas atua nos Estados do Rio de Janeiro. São Paulo, Minas Gerais,
Espirito Santo, Tocantins. Goiás e também no Distrito Federal, em area once
vivem cerca de 70 milhöes de brasiIeiros 60% da energia gerada no Pals são
consurnidos nessa area, que se estende por cerca de 1 .300.000km2.

4 - Na area de influéncia de Furnas. concentrarn-se 65% do PIE brasileiro e
64% da produção industrial.

5 - A empresa gera 5.943 empregos diretos. nürnero modesto para a
amplidão de suas operaçöes.

6 - A empresa repassa a energia as concessionárias por RS32.00 por MWh.
enquanto concessionárias corno a Light, privatizadas, vendem a mesma
energia ao consumidor final por R$135,00 por MWh.

7 - 0 endividamento da empresa é de apenas 9 0/"0 em relação a seu
patrirnônio (muito modesto para os padr(5es habituais).

8 - Nos Ultimos 3 anos, Furnas fez investirnentos da ordem de RS
2.300.000.000,00: seu patrimônio liquido é de R$10.400.000.000,00; 0 lucro
liquido nos ültirnos 3 anos, foi de RS1.300.000.000,00: a receita bruta, em
1998, foi de R$4.300.000.000,00; o Irnposto de Renda recoihido e os
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dividendos pagos foram de RS1 .500.000.000,00 em 3 anos.

9 - a privatização de Furnas envolve a própria soberania e a própria
seguranca da Nacão brasileira. Utilizarn-se rios e cursos de água e
instrumentos de geração de energia de natureza delicada e estratégica
(centrals nucleares) por isso, ao se transferir esse empreendimento a
empresa privada, coloca-se em risco a integridade fisica da populacão e o
poder soberano do Pals em relacão a comunidade internacional.

10 - Os rios e recursos hIdricos tém uso mültiplo: turismo, piscicultura,
ecologia e pesquisa cientifica, abastecimento de água, saneamento, etc. Não
são, portanto. recursos inalienáveis. Corn a venda das usinas hidretétricas, o
controle desses nos e águas passaria a empresa privada.

11 - Em Minas Gerais, cerca de 30 municipios mineiros dependern
diretamente de Furnas para atividades subsidiãrias como o turismo e a
pscicultura. Essas atividades são apoiadas peta Empresa de Furnas. Discute-
se se o eventual comprador privado continuaria a apoiã-tas.

12 - No próximo dia 18 de maio, sera realizado nesta Assembléia o Forum
Nacional contra a privatização de Furnas, prornovido pelo SINDIELETRO e
corn participação de todos os setores representativos da vida nacional."

Em razão disso tudo, em razão do desconforto a que querem submeter
Minas Gerais, evidentemente a nossa voz aqui se levanta para, mais uma
vez, mostrar que o povo rnineiro val resistir e não vai permitir que essa
privatizacão ocorra. Concedo a patavra ilustre Deputado Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Bené Guedes, quero
cumprirnenta-to também por estar somando esforcos contra a privatização de
Furnas. Estivemos recentemente no Sul de Minas, e o povo, de fato, tern
mostrado sua indignacão corn essa privatizacão. Não é possivel que ate as
águas de Minas Gerais sejam entregues ao capital estrangeiro. Ha uma
previsão, e jã existem estudos de que daqui a 50 anos podera haver guerras
por causa da falta de àgua. Não podemos, definitivarnente, aceitar que 0
Governo Federal continue a entregar todas as nossas riquezas, e agora
Furnas, para o capital estrangeiro.

Temos que somar esforços, os parlamentares desta Casa corn o Governo
Estadual Itamar Franco e corn 0 povo mineiro, para dizer urn basta a esse
entreguismo. Queremos que, de fato, nossas riquezas fiquem nas mãos dos
brasiteiros. Nossos cumprirnentos e o nosso compromisso de estarmos juntos
nessa luta contra a privatização de Furnas.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, carissimo
Deputado Bené Guedes. V. Exa. hoje traz a esta tribuna urn assunto da rnais
alta relevãnca e importãncia para a Casa. Ha pouco tempo, na cidade de
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Alfenas, nOs, Deputados da região sul mineira, juntarnente corn os Prefeitos,
Vereadores e todas as lideranças da região, nos reunimos para discutir esse
assunto tao impor-tante e tao significativo para a nossa região.

Ouvi atentamente a brilhante explanaçao que V. Exa. fez desta tribuna e
tenho certeza de que esta Casa, através da bancada sul mineira, deverá
sempre estar atenta aos legitimos interesses da nossa região contra a
privatrzaçao de Furnas. A bancada sul-mineira, bern como esta Casa, estarão
sempre unidas para que a palavra do eminente Governador e a palavra do
povo mineiro prevaleçam acima de qualquer condiçao. Temos que ter
respeitabilidade pelo povo do Sul de Minas, pelo povo de Minas e pelo povo
do Brasil. Carissimo Deputado Bené Guedes, parabéns pelo seu
pronunciamento

o Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Pela importância do seu
pronunciamento e tendo em vista uma decisão a ser tomada - tenho quase
certeza de que não sera viabilizada a privatizaçao de Furnas, para atender ao
FMI, sob a égrde do grande maestro Fernando Henrique Cardoso - tenho
certeza de que essas privatizaçöes que ocorreram e esta que está por vir,
Segundo intençoes do Paiácio do Planalto, na realidade, V. Exa. sabe que
essas privatizaçoes são uma falácia, uma piada nacional.

Estamos vendo o BNDES financiar a esses estrangeiros que aqui chegarn
75% das acöes que foram e das que estào por vir, para que sejam
privatizadas. Por que não inverter isso e dar condiçoes as empresas
naclonais de participar das privatizaçöes? Como quis. também, o Governador
Itamar Franco que a CEMIG participasse de urn grande consórcio de
empresas nacionars, e o Governo Federal foi contra essa atitude.

Na realidade, o que está acontecendo em nosso Pals é urn verdadeiro
entreguismo. Não está havendo privatizaçôes, mas sim doaçoes. Se o
Governo passado tivesse tido a iniciativa, a honradez, a hombridade de
contestar a atitude do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a Vale do Rio
Doce nao teria sido privatizada. Na reandade, foi uma doação.

Quando vejo e ouco atentamente o seu pronunciamento no interesse de
Minas Gerais e do Pals, tenho, sim, de vir ao microfone para aparteá-lo e
parabenizá-lo pela sua iniciativa.

0 Deputado Bené Guedes - Agradeço ao ilustre Deputado e grande amigo
Paulo Pettersen, cuja palavra realmente nos gratifica rnuito. Quero dizer ainda
da minha alegria em ver o posicionamento do Deputado Federal Aécio Neves,
LIder do Governo em Brasilia, e que tern mostrado uma postura de
ndependêncra se contrapondo, também, a esta privatizaçao.
Acho isso uma coisa extraordinária, porque mostra a independéncia do
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homem, do politico, que coloca os interesses do seu Estado acima da
questão partidãria. Isso tern que ser enaltecido e valorizado.

Mas essa atitude não me surpreende, pois ele é neto de urn cidadão
mineiro que foi nosso Governador e que nos deixou muita saudade: o grande
estadista Governador Tancredo Neves. Então, acho que o Aécio Neves,
Deputado Federal, nesta hora, mostra as suas raizes, a sua vontade politica e
dá ao Estado de Minas e ao atual Governo o respaldo de que precisa, alérn
do nosso, nesta Casa. Hoje, e quase unânirne a forca para enfrentar e
impedir que essa privatizacão aconteca.

Passo a urn outro assunto, voltando-me para a nossa regrão da Zona da
Mata. Devo dizer que Leopoldina, hoje, carninha a passos largos para se
transformar em uma cidade do polo téxtil. Na area educacional, também tern,
hoje, uma perspectiva muito grande, bastando dizer que a se encontra urn
nãcleo do CEFET.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Caro Deputado Bené Guedes, não
poderia deixar de ratificar todas as suas palavras e de parabenizá-lo pelo
trabalho s6rio que vem desenvolvendo na nossa regrão, a Zona da Mata,
principairnente no que diz respeito a BR-267, cujas obras terão micro, dando
seguranca a toda a populacão. Parabéns pela sua atuação, Bené Guedes.

o Deputado Bené Guedes - Agradeco ao Deputado Alberto Bejani, que
entendeu e entende o nosso esforço. Disse-Ihe, ha alguns dias, que essa
questão da BR-267 e uma bandeira de todos nós, Deputados da Zona da
Mata. Acho que essa ligacão, essa terceira via que precisa ser construida yam
melhorar o fluxo de velculos e evitar os nurnerosos acidentes que tern
ocorrido naquela região.

A partir da sua entrada no processo, a partir da sua entrada nesta
Assembléia, V. Exa., que, como executivo, foi um grande Prefeito e ganhou
as eleiçOes pelo prOprio valor pessoal, pela sua forma de ser, pelo carisma e
pela liderança, aqui e agora também se envolve conosco em projetos
importantes.

Evidentemente a sua participacão junto 20 Vice-Presidente da Repüblica,
Marco Maciel, fazendo corn que esse projeto cammnhe corn mais velocidade,
vai contribuir muito para que tenhamos, em cur-to prazo. essa obra pela qual
muitos anseiam, principalmente nos, da Zona da Mata.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Antonio Carlos Andrada.
o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

prezada assisténcia, de vários assuntos pretendo tratar neste cur-to espaco de
tempo na tribuna. Mas, primeiramente gostaria de agradecer as palavras do
Deputado Bené Guedes, por se referir a nós, corn relação ao trabalho que
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vem desenvolvendo e também Os demais Deputados daquela região, Para
beneficiar e incentivar o desenvolvirnento da Zona da Mata.

Reconheço nele urn lider, realmente nato daquela região, que vem se
esforçando muito Para o desenvolvimento da sua terra e daquela zona
m i neira.

Gostana de iniciar minhas palavras tratando de uma questao tátca, prática,
que a Assembléia vern vivenciando nesses ühimos dias. Quero deixar, aqui,
bern Clara a postura da Oposiçao corn relação a esses 15 dias em que a
Assemblé:a praticamerite nada votou. Queremos deixar Clara, que a Oposicao
esteve aqui presente, como está, e ela sozinha nâo tern nümero suficiente
para aprovar nada nesta Casa, como também, quando o rolo compressor do
Governo quer funcionar, a Oposiçao fica praticamente impossibilitada de
conseguir parahsar a Assembbéia. Esses 15 dias de paralisaçäo devem ser
debitados a bancada do Governo, que nao quis estar presente, não sei por
que motivo, mas estrategicamente nao quis comparecer. Dal a letargia total
que a Casa vivenciou nesses 15 dias. A Oposiçao está sempre pronta a
discutir e a debater as questoes, mas fnso bern, a Oposiçao sozinha não
aprova, assim como nao pára esta Casa. A questão da paralisia da Casa
deve-se a base do Governo, que, talvez, não tenha chegado a urn
entendimento corn seus Lideres, corn seus chefes, e queira, aqui, através de
uma greve branca, pressionar o Governo.

Outro assunto que nos traz a esta tribuna é a questão da presença do
Governador em Furnas como, praticarnente urn comandante-em ..chefe de
tropas, que 16 se encontram preparadas Para urna guerra que ninguérn sabem
quando vai corneçar, se vai começar e contra quem se dirige. Queremos dizer
que compreendemos e achamos legitirna a posição do Governador ao
defender politicarnente a sua posição. Qualquer cidadäo. não apenas o
Governador, Clue vive num regime democrátjco, tern total biberdade Para
escoiher sua posiçâo. Estarnos condenando, e acharnos que foi urn exagero
além de não ser urn born exempbo, a atitude do Governador de convocar
tropas Para sustentar uma posiçäo politica. A violéncia, já diz urn velho ditado
popular, é o argumento daqueles que nao tern argurnento e partem Para a
briga. Não e esse o caminho que deve ser seguido, pois é o diábogo que deve
irnperar. Convocar tropas e urn rnau exempbo Para a juventude. Estarnos
vendo nos noticiários na te!evisão, nos jornais, na imprensa de rnaneira
geral, a violéncia nas escolas. Ora, o Governador, Para defender sua posiçao
convoca tropas e arneaça corneçar uma guerra. Que exernpbo está dando aos
jovens, as crianças? Quando o próprio Governador convoca a tropa Para
irnpor a sua vontade, no estaria ele incitando diversos outros setores da
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sociedade a usar da forca Para fazer valer a sua vontade? Acho que o
Governador foi infeliz no simbolismo que indicou através de seu radicalisrno
contra a privatizacão de Furnas. Gostaria de fazer, rebativamente a essa
questão, urn rápido reparo na fala do Deputado Bené Guedes, quando se
referiu ao Deputado Aécio Neves, Lider do PSDB, dizendo que ele está
contra a privatizacão e contra o Governo. Não é esta a posicão dele. A
posicão do Deputado Aécio Neves é contra a forma, a maneira pela qual está
sendo preparada a privatizacão. E preciso dizer mais. Ja se conseguiu na
justica a paralisacão do processo de privatizacão. Na verdade, toda essa
mobilização, toda essa encenacão que está ocorrendo em Furnas, hoje. não
tern sentido, porque não vai ocorrer privatizacäO neste ano. Caso venha a
acontecer, será no ano que vem. Corn isso, a mobilização policiab-rnibitar näo
tern sentido no rnomento: apenas acharnos ser uma estratégia de "marketing"
Para desviar a atenção das demais mazelas, dos reais probbemas que Minas
esta vivendo. Ontem, tivernos a rnovimentacâO das professoras, e a imprensa
teve sua atençao desviada Para a questâo de Furnas. Esta Casa, ontern, não
tratou do assunto do magistério em nenhurn instante. Cheguet a irnaginar que
o Governador quisesse rnudar Os cursos das águas Para evitar que o Palácio
da Liberdade fosse inundado pebos rios de lágrimas das professoras mineiras,
que querern reclarnar e levantar a bandeira Para cobrar o que foi prornetido
nas eleiçOes: a vaborizaçâo da classe, a revisão dos salários, a meihora e o
aperfeicoameflto da educação em Minas.

Quando tudo isso está aflorando, busca-se desviar a atenção corn
rnovirnentos de guerra, corn movimentos de tropas, corn o Governador, hoje,
na primeira página do 'Estado de Minas", fazendo continência ao
Cornandante, como se estivesse nurn campo de batabha. Vejam bern: urn pals
calmo, dernocrático, corn urn povo ordeiro, apenas sentindo, sirn, as afliçôes
do dia-a-dia, rnas tendo seus canals, tendo as suas formas de reinvindicacãO,
e estamos aqui, vivenciando esse clima de guerra inexplicaveb, que não
sabemos como definir. Enquanto isso, estão nesta Casa projetos Clue estão
mexendo corn a educaçäo, tirando vantagem dos professores. A dobra de
turno e as aulas facultativas são assuntos Clue estão aqui e Clue vão, sirn, abrir
novas vagas, mas vão tirar salarios daqueles que tern condicOes e que estão
hoje dando essas aulas. E preciso discutir essa questão.

E o apostibarnento das Diretoras, que tern expectativa de direito? Criou-se
todo urn processo e uma sistemática, e hoje cortarn-Se essas vantagens,
quando, na verdade, a promessa era de acrescentar rnelhorias, vantagens, e
vaborizar ainda mais o rnagistério.

Gostaria, tambérn, de me referir a adjuncão de professores. 0 Governo esta
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quebrando, sim, urn compromisso e urn contrato firmado nos processos de
rnunicipalizaçâo. quando diversas professoras foram cedidas aos municipios
mineiros. E hoje o Governo do Estado está puxando, arrancando essas
professoras, quebrando uma combinaçao que foi feita, está onerando Os
municipios e criando dificuldades, porque muitos e muitos Prefeitos do interior
rnunicipaljzaram escolas, porque havia o compromisso do Estado de manter
diversas professoras do Estado là. Hoje, depois Clue as Prefeitos assinararn
Os Con vénios e estando estes em curso, a Governo, unilateralmente, rompe
esse acordo e começa a tirar as professoras dos municipios. Isso tern que ser
discutido e falado aqul.

E rmpartante também salientar que ontem esta Casa aprovou urn
requerimento Para que se implante na Assembléia Legislativa uma comissão
especial que fará urn levantamento de todas as obras municipais paralisadas
no interior do Estado, em decorrêncja da suspensão do pagamento de
convénios pelo atual Governo. E sabido que praticamente todas as prefeituras
do interior. quase todas elas, tinharn convénios corn a Estado Para a
realização de obras. Muitas prefeituras receberam a primeira e a segunda
parcelas e corneçaram a fazer as obras, mas agora a Governo se nega a
completar a convênio e a repassar as verbas seguintes. Isso faz corn que as
obras fiquern paralrsadas na metade. São pastas de saüde que não tern
telbado, são pontes que não estáo prontas. são quadras que estão
semrprantas. Diversos outros municipios tiveram, para não perder a obra
rnicrada, que bancé-la corn seus próprios e parcos recursos. E hoje a
Governo não libera as verbas para ressarcir aquilo que não era obrigacao do
municipio pagar, mas sim do Estado. Vamos levantar todas as obras e
concrtar Os Prefeitos mineiros a rnandar Para a Assembléia urn relatório
cornpleto de cada rnunicipio, contendo todas as obras paralisadas, Para
mostrar ao Governo a firn de alertar as autoridades estaduais e mostrar que
não é possivel tratar de orcarnenta participativo, não é possivel discutir a
orcamento, não e possivel discutir a futuro de Minas sern analisar a passado
recente, sem ter a visão do presente, porque não é possivel iniciar obra nova
sern concluir as que foram iniciadas ainda he pauco. E é preciso dizer que
quando foram feitos esses convénios, no ano passado e no ano retrasado, Os
Prefeitos erarn as mesrnas de hoje. as prioridades que indicaram no ano
passado são as mesmas de hoje. Então a orçamento participativo, na
verdace, tern que se resumir em pagar as convénios que foram firrnados,
conclurr as obras Clue foram iniciadas. Nurn pals pobre e carente de recursos
como a nasso, não é possivel abandonar obras ao 16u e, corn demagogia,
prometer obras novas. Está aqui a protesto que queremos levantar, Para
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mostrar ao povo rnineiro a dimensãa da para(isacão dessas obras, quanta
isso está custando a cada municipandade e quanto issa está onerando,
tarnbém. as cofres pCblicos.

Queremos, ainda, dizer que está em curso, nesta Casa, a encaminharnento
de urn requerimento apresentado pelas Bancadas do PSDB e do PFL,
representada esta pelo Deputado Sebastiào Costa. solicrtando a realizacão
de urn seminàrio Para se analisar a pacta federativa da ótica do rnunicipra. 0
pacta federativa está sendo discutido sob a ótica do Estado, mas a Federaçãa
é forrnada pela União, pelas Estados e pelos municIpios, e a verdadeira voz
de Minas, volta a afirrnar, não é a voz dos governantes, nào é a voz desta
Casa, rnas é a voz Clue vern dos municipios.

Minas é a Estado que tern a maior nCrnero de municipias no Brasil, e é
precisa que Minas saia na frente nessa discussãa, fazenda aflorar tarnbérn a
questão do pacto federativa na ótrca dos municipios.

E precisa Clue esta Casa abra espaça Para que as Prefeitos e Vereadores
venharn aqui dizer a Clue querern e tarnbérn Para balizar as açães do Governo
e desta Casa junta ao Cangresso Nacional. Minas precisa dar a exemplo. A
voz de Minas vai ser ouvida quando pudermos e souberrnos ouvir a voz dos
municipios e das comunidades do interior. Issa ate agora nãa fai feito, rnas
graças a Deus ouvi do Presidente, ainda ha pouca, que esse debate està a
caminho e que esta Casa abrirã suas partas para que as lrderancas
municipais possarn drzer também aquilo que pensarn do pacta federativo,
dentro da ótica e da visão do rnunicipia e das comunidades interioranas.

Par firn, gostaria de dizer que estarnos inicrando nesta Casa - já fizemos
gestoes corn diversas colegas e liderancas - urn movirnenta que visa levantar,
através de uma rnovirnentacàa parlamentar. a criação de urna frente
parlarnentarista, aqui na Assernbléia. Queremas levantar novamente esse
terna e concitar os nossos pares no Cangressa Nacronal, porque entendemos
que a hora do parlarnentarisma é agora. Nunca a Brasil precisou tanto de
uma distensãa, de urn papel mais ativo, de urn papel mais determrnada do
Legislativo. Chegou a hara de a Congressa Nacronal dividir corn a Presidente
da RepUblica não apenas a respansabilidade politica, rnas a responsabilidade
administrativa pela canducãa dos negócios do Pals. 0 CongressO Nacronal
tern muita a contribuir.

E preciso que a parlamentarisrna seja instalado a quanta antes, Para que,
pela prática dernocrática dentra do parlamento, Os Governos possam, atraveS
da chefia e da formaçãa de gabinetes, existir e coexistir de acordo corn a
maioria no Congresso.

Não 6 possivel mantermas a regime presidencialista7 que utilrza a forga do
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Poder para arrancar a maiorla dentro do parlamento. Essa maioria tern que
brotar de forma contrária. A maioria do parlamento é que tern que sustentar o
Governo, porque o parlamento é que representa o povo. Se, porventura, o
parlamento achar que em determinado momento o Governo não está
conduzindo bern as coisas e os negócios da administracão, que o próprio
parlamento, através dos mecanismos constitucionais derrube aquele
Governo e o substitua por outro, por nova maioria que vai se formar dentro
dele. Entendemos assirn: é preciso que haja o parlamentarismo para oxigenar
a vida politica brasileira, oxigenar a vida partidária. E muitos dizem que o
parlamentahsmo so dará certo no dia em que tivermos partidos fortes. Ocorre
que o presidencialismo não permite isso. Ele sufoca Os partidos, porque o
poder do Presidente é muito grande; o poder do Governador é muito grande;
eles destroem a unidade partidária para construir as maiorias que eles
desejam.

Apenas o parlamentarismo vai, de fato. fortalecer as práticas internas
part:dárias, a força e representatividade dos par-tidos, de modo que possam
existir de maneira orgânrca, válida, corn substância, se enraizando nas bases
e representando a vontade do povo.

Gostana, finalmente, de dizer que hoje a imprensa anuncia que o Governo
vai quitar o décimo-terceiro de 1998 agora, em quatro parcelas apenas, corn
receita proveniente da anistia que esta Casa votou.

Essa solução do 13 1 salário foi uma construçâo legislativa, foi uma
construçao desta Casa. Esta Casa votou o projeto e possibilitou a anistia,
votou o projeto que vai possibilitar a venda dos créditos tributários para que o
Governo possa ter. como está tendo, a receita necessárja

Dentro da articuiaçao que possibUitou a votação desse projeto de anisha, a
Oposiçäo desta Casa impös que constasse no texto desse projeto que os
recursos auferidos dessas operaçOes fossem, de fato, aplicados
prioritariamente no pagamento do 13° salário de 1998 e de 1999.

E uma vitória da Oposiço. mas, sobretudo, desta Casa, que mostra, mais
uma vez, que pode contribuir näo apenas politicamente, mas
adrninistrativamente para o fortalecimento e o engrandecirnento da Naçâo.
Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gil Pereira.
o Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias, imprensa, meus senhores e rninhas
senhoras, donas de casa, subo a esta tribuna para dar uma alegria. Esta
Assembléia Legislativa, através de uma das suas comissöes, realizou urn
trabaiho importante para Os consumidores.
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A Comissão de Defesa do Consumidor, pela totalidade de seus membros e

sob a Presidência do iiustre Deputado João Paulo. realizou, a rneu
requerimento, uma reunião nesta Casa, já no final de junho deste ano, para
debater as prejuizos que os consurnidores vérn sofrendo corn a utilização de
lârnpadas, a venda no mercado, corn capacidade para suportar 120 volts,
quando deveriarn resistir a 127 volts.

Foram convidados a participar da reunião a Vereadora Licia Pacifico
Hornem, Presidente do Movirnento das Donas de Casa, que se fez
representar; a Dr. Aloisio Vasconcellos, Diretor da CEMIG, que se fez
representar: o Diretor do PR000N BH, Dr. Rodrigo Campos; a Sra. Lilian
Fernanda Teixeira Rocha, Vice-Presidente da Associação Brasileira do
Consurnidor. Convidarnos, ainda. Os representantes dos fabricantes de
iâmpadas: a Sr. Giuseppe Antonio Meliande Neto, representando a GE; a Sr.
Carlos Augusta Ludewig, representando a Osram; a Sr. Isac Roizenblatt,
representante da Philips; a Sr. Marco Martins Poll, representante da Sylvania.
Todos as representantes confirrnaram presenca por fax a nossa reunião de
debates do dia 22 de junho. E qual não foi a nossa surpresa quando, no dia e
na hora marcados, nenhum dos representantes dos fabricantes compareceu
a esta Casa.

Preocupado corn denCincias de consumidores sobre a pequena durabilidade
das lOrnpadas. questionei a representante da CEMIG e do PR000N, que
confirmararn irregularidades no padrão das lOmpadas oferecidas no rnercado.

Diante da auséncia dos fabricantes, ficou clara para as presentes o
desinteresse em participar do debate que colocaria em xeque a qualidade do
produto - lârnpadas que vém lesando o consumidor corn a sua baixa
qualidade técnica. As lOmpadas fabricadas corn voltagern abaixo da
capacidade energética oferecida reduzem em 50% a vida 6til da larnpada.
Prestem bern atençãa, Srs. Deputados: ha uma reducaa de 50% na vida Otil
da lampada.

Indignada, solicitei 0 Comissão que realizasse nova reunião, agora corn a
presença dos fabricantes e de representante da ABNT, responsável pelas
normas técnicas da fabricacOa de produtos nacionais, e da ABILUX,
representando as fabricantes.

E corn alivia que eu transmito aos Srs. Deputados presenteS que, por
deterrninaçãa do Departarnenta de Proteção e Defesa do Consumidar, de
Brasilia, as empresas fabricantes de lOmpadas foram condenadas a pagar
uma multa de quase R$2.000.000,00 cada urna, por terem alterada a padrãa
de fabricaçOo das larnpadas incandescentes, causando prejuizo aos
consumidores.
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Além da multa, os fabricantes terão prazo de 30 dias Para voltar a produzir
e cornercializar as lãmpadas de 127 volts que foram retiradas do mercado 0
produto deverá estar disponivel ao consumidor dentro de 30 das, a contar de
ontern, Segundo despacho do Diretor do Depar-tarnento de Proteção e Defesa
do Consumidor, Dr. Nelson Lins d'Albuquerque Jinior.

Confirmada a denüncia, anáHses foram feitas quando flcou atestado que,
além da baixa durabilidade da vida ütil das lãmpadas, a alteração da tensão
padronizada, de 127 volts para 120, causou aurnento de consumo,
penalizando o consumidor duplamente. Esse aurnento gerou urn gaSto a mais
de 12% para os consumidores.

A própria ABNT foi obngada a reconhecer a inadequaçao do produto e a
decidir pela revisão da norma, uma vez que ha flagrantes diferenças entre a
energia oferecida e a capacidade do produto, para dela se utilizar. Os
consumidores foram lesados. Acreditavam que estavam adquirindo urn
produto adequado, movidos por uma inforrnação enganosa. Reconheço que
os prejuizos ao consumidor são de dificil apuracao. E praticamente
impossivef a sua reparação, mas é preciso estar atento e denunciar. 0 nosso
papel, no Legislativo, se forlalece quando fiscalizamos o cumprirnento de
norrnas e leis e impedirnos, corn isso, o desmando de ernpresas gananciosas,
que, numa demonstração evidente de carteiização, impöem ao consumidor
indefeso produtos de qualidade inferior e Iesiva ao seu bolso

Gostaria de, mais uma vez, dar parabéns a Comissão de Defesa do
Consumidor, na pessoa do ilustre Deputado João Paulo, e a Assembléia
Legislativa por ter denunciado esse fato. Gostaria de dar parabéns, também,
ao nosso Departarnerito de Proteçao de Defesa ao Consurnidor, na pessoa
do Dr. Nelson Lins d'Albuquerque que veio fazer justiça. ernbora urn pouco
atrasado, corn relação as donas de casa e aos consumidores. Parabéns,
Assernbléia Le g islatival Parabéns, Cornissão de Defesa do Consurnidorl

o Sr. Presidente - Corn a palavra. o Deputado Chico Rafael.
o Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, senhores presentes, no domingo passado, dia 8 de agosto. a
"Foiha de S. Paulo" trouxe, estampadas em manchete algurnas cenas tétricas
em que urn grupo de pessoas corria atrás de urn carninhão de lixo que vinha
de urn superrnercado na região de Santos, na cidade de São Vicente, para
descarregar Os restos do supermercado. Ha poucos dias, vimos. através de
uma manchete do "Estado de Minas", a pequena Barbara coletando lixo no
lixão de Sabará. Admira-me rnuito, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a forma
banal corn que assuntos dessa natureza são levaclos a imprensa Chego a
pensar que, de repente. passamos a ver as pessoas no lrxão como se fosse
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algo natural, coletando restos de comida, para poderern sobreviver.
Questiono-me. Sr. Presidente, Srs. Deputados, sobre o que nos. homens
pi:iblicos, Deputados Estaduais, estamos fazendo, a firn de tentar rnudar
situaçöes corno essas. No jornal, as pessoas declaram que conseguern
recuperar pedaços de presunto e de salarne, restos de marmelada, de queijo
e de frutas. Muitos declararn que conseguern sobreviver. ha muitos anos.
nessa condição.

Pergunto aos senhores qual é o padrão minirno de dignidade hurnana que
queremos para o nosso povo. 0 que nos, politicos, estamos fazendo para
tentar rnudar esse quadro catastrófico em que vive grande segmento de
nossa população? Segundo o IPEA, no Estado de Minas Gerais, 23 0/'0 da
populacão está vivendo abaixo da linha de pobreza. 0 que estamos fazendo
aqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se não somos capazes de nos indignar
corn cenas como essas, considerando natural o fato de urn ser hurnano
sobreviver catando lixo? Será que nos, Deputados, não estamos conscientes
de que precisarnos tentar colaborar para fazer mudar essa situação? Ou será
que varnos continuar nesta Assembléla discutindo questöes pequenas, como
a referente ao pagamento ou não do auxilio-rnoradia? Será que varnos
continuar aqul discutindo se devernos ou não distribuir a verba de
subvenção? Ou varnos começar a agir corno verdadeiros homens pablicos,
exigindo providências das autoridades malores do Estado e do Pals, para
evitar cenas como essas. Estarnos aceitando a banalizacào da dignidade
humana. Considerarnos natural ver, pelas ruas de Belo Horizonte. as
criancas. em todos os pontos, em todos os sinais. pedindo, implorando,
rnendigando. Já nos acostumarnos a ver, nas TVs do Pals, os sem-terras
serem rnassacrados, assassinados; os indios e os mendigos serem
queirnados ern praca pOblica; as nossas crianças morrerem nos hospitals. a
saade do Pals em urn caos total: enquanto estarnos aqui, nesta Assembléia.
discutindo se ternos direito ao auxllio-rnoradia ou nâo. A imprensa noticia que
estamos fazendo uma greve branca. corno se nos, Deputados. não
quiséssernos votar matérias de interesse do Estado em represália ora a Mesa
da Assernbiéia,ora ao Governador do Estado. Continuarnos a ver a pobreza
crescer vertiginosamente no Pals e não avançarnos urn passo sequer, muitas
vezes. nao conseguindo nos desprender de nossos interesses pessoais. Essa
é a grande verdade: nos todos - e me incluo nesse grupo - estamos, muitas
vezes, preocupados corn a nossa reeleicão e em atenderã nossa clientela
politica, pois o sistema vem funcionando dessa forma. E necessário que
tomemos providéncias urgentes, desprendendo-nos dos interesses pessoais
e nos atentando rnais para esses miseráveis do Pals, cujo namero cresce dia
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a dra. No Estado de Minas Gerais. temos 3 milhôes de pessoas em condicoes
suburnanas de vida. 0 que iremos fazer? Continuar aqui em discussöes vãs?
Continuar- esvaziando o Plenárjo? Conbnuar preocupados corn nossa
reeleição? Serã que o srstema funciona de forma a escravizar as pessoas,
por mero do chentelisrno e das verbas de subvençao? Sera' isso o que
queremos? Serã que estarnos desejosos de que nossa comunidade nao
adquira urna consoëncja crltica e urna cidadania, para que possamos
manipulá-la? Não acredito que esse seja o desejo desta Casa, e é necessárjo
que desperternos para o problema grave da pobreza que está assolando o
Pals e, em particular, o nosso Estado. Precisamos trabaihar de uma forma
unissona, desprendendo-nos dessas questoes de Oposição e Situação. Vejo,
muitas vezes, aqui. a Oposrcão fazer urn jogo e a Situaçao outro jogo, em
uma discussão vã de busca pelo poder, enquanto estarnos deixando o povo
na rniséria. Estamos vendo o que está ocorrendo corn o sistema de
privatizaçao, e al reside urna grande verdade e, talvez. urna das causas da
pobreza de nosso Pals: a total alienaçao das autoridades federais, a
subrnissão de nosso Governo aos organismos internacionais, diga-se de
passagem, aos Bancos internacionais ao FMI.

Esta Assernbléra aprovou no ano passado a alienacao de 33% das acöes
da CEMIG. Para V. Exas. terem urna idéia, o BNDES emprestou a Empresa
Southern - vencedora da Hcitação - R$600.000.00000 a juros de 3% ao ano e
corn prazo de dez anos para pagar. Serã que tal situação é aceitável,
enquanto os nossos produtores rurais estão fazendo empréstirnos nos
Bancos a juros de 12% ao ano? Sornos obri gados a aceitar isso
passivamente e ninguem é capaz de dizer nada. Nern mesmo os Deputados.
as vezes, conseguern se rebelar contra esse sisterna. E a miséria está
aurnentando diante de nós.

Al. corneçam a surgir movirnentos no Brasil, como o movirnento dos
caminhonerros dos produtores rurais em Brasilia, dos sern-terras. No entanto,
rnuitos ainda dizem que tais pessoas &ão baderneiras, que desejarn
desestruturar o srsterna. Ora, meus senhores, não ha sossego, paz nern
liberdade quando existem fome e insafisfagao . Isso é natural Tais
movimentos tendern a crescer cada vez rnais. Se nos. Deputados, nós,
Politicos. não nos antecrparmos, serernos engolidos por esses movirnentos e
passaremos a hrstorra como vilöes, e não como homens que tentaram
solucionar os problemas do Pals. E necessárjo termos essa visão Os
movimentos estão nas ruas, crescendo dia a dia. No entanto, não
conseguirnos fazer nada. Precisamos nos antecipar. Temos de exigir que a
Bancada Federal de Minas Gerais pressione o Governo Federal, a firn de que
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seja feita uma politica econOrnica mais acessIvel a todos os membros da
sociedade. Não é possIvel que o Pals continue vivendo neste caos.

Tenho ouvido questionarnentos a respeito da privatizacão de Furnas e do
PSDB. Hoje, o jornal "Estado de Minas" noticiou que urn dos fundadores do
PSDB. o Deputado Federal Arthur da Távola, está se desligando do PSDB. 0
Governador do Paranã também se estã afastando do Governo Federal.
Muitas outras pessoas que tern representacão politica no cenário nacional
estão se afastando do Governo Federal, por uma pura e simples razão: já não
e possivel conviver corn esse estado de miséria do Pals, em que poucas
pessoas detém a major-ia da riqueza, enquanto a miser-ia está aumentando.
Espero que, da próxirna vez, manchetes como a da "Folha de São Paulo' e
do "Estado de Minas" não passem despercebidas nesta Casa e que
tenharnos a capacidade de nos indignar, porque a indrgnacão move a
humanidade.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Colega Deputado Chico
Rafael, quero cumprirnentá-lo por esse pronunciamento e ressaltar a
importãncia de aprofundarmos as discussöes sobre os excluldos do nosso
Pals, em que 10% da populacão detérn 40% dos recur-sos e a diferença entre
o major e o menor salário é urn problerna gravissimo e irnoral. Portanto, todos
temos de contribuir. C Legislativo, o Executivo e o Judiciário tern de contribuir.
Ternos de unir esforços corn a populacão, corn o povo organizado.

Recebemos, hoje, na entrada de Belo Horizonte, no BH Shopping, a Marcha
Popular pelo Brasil, cujo objetivo principal é discutir a situacão brasileira
contra a corrupção, contra o entreguisrno, a favor do povo brasileiro, a favor
de urna nacão soberana. Estamos solidários e temos de unir esforcos nos
pronunciarnentos e em nossas acOes diãrias, na coeréncia de vida, a fim de
que o Pals não continue do jeito que está: o povo morrendo de forne,
enquanto uma minoria detém as riquezas brasileiras. Muito obrigada.

0 Deputado Chico Rafael - Deputada Maria Tereza Lara, fico muito
agradecido pelo aparte de V. Exa., considerando-se que V. Exa. tern origern e
é legitima representante desse segmento tao banalizado e excluldo da nossa
sociedade.

Gostaria, Sr. Presidente e ilustres Deputados, de refer-jr-me a urna questão
que deve ser do conhecimento de rnuitos dos senhores, principalmente
daqueles Deputados mais ligados a atividade rural, a atividade agrIcola.

O Banco do Brasil, no ano passado, foi gestor do Programa Nacional de
Assisténcia Familiar - PRONAF -, através do qual liberou R$5.000,00 para
cada produtor, a juros de 5% ou 6% ao ano, o que é por dernars pesado,
considerando que concedeu ernpréstimos para ernpresas multinacionais a
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Mas o pior não é a taxa de juros. 0 pior é que a grande maioria dos
gerentes do Banco do Brasil estão exigindo daqueles trabaihadores simples e
hurnildes que facarn o seguro pessoal e o seguro de sua residéncia. Sel que
murtos trabaihadores rurais estão sendo obrigados a fazer o seguro de sua
residéncia - na roça, na zona rural -, o que tern onerado Os pequenos
contratos. Via de regra, costurna-se descontar, na "boca do caixa", de
R$400.00 a R$600.00 de cada produtor rural. Agora, no més de setembro,
estará vencendo essa parcela do PRONAF, e os trabalhadores estão sern
condicöes de liquidar esse empréstimo de RS5.000,00. E os gerentes estão,
novamente, chantageando os pequenos produtores. pois, para renovar o seu
empréstirno, são obrigados a fazer o seguro pessoal, renovar o seguro da sua
residéncia e, muitas vezes, fazer urn tItulo de capitalizaçâo, como o
OUROCAP.

Tenho feito urn trabalho junto a Superintendéncia do Banco do Brasil e a
alguns gerentes de nossa regiâo, mas sei que, se os Deputados engrossarern
essa fileira e tambérn pressionarem a Superintendéncia do Banco, não
tomarão uma atitude dessa natureza, e estaremos evitando que se explore os
pequenos trabaihadores, como estamos vendo acontecer no Sul de Minas
Para exernplificar, no ano passado, a pequena agenda do Banco do Brasil de
Bueno Brandão recebeu urn prêrnio por ter sido a que mais vendeu seguro
pessoal nessa região. E vendeu para quem? Para os pequenos produtores
rurais, que, muitas vezes, nem sabem o que é urn seguro pessoal. Agradeço
a atençao de todos.

o Sr. Presidente - Corn a palavra. o Deputado Dimas Rodrigues.
o Deputado Dimas Rodrigues* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores que ocuparn as galerias, assessoria da Casa, imprensa
presente, quero cornpar-tilhar corn os nobres colegas desta Casa a minha
alegria ern ter promovido, junto corn o Senador José de Alencar, corn o
Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto, e corn o Deputado Luiz
Tadeu Leite, Secretáno de Justiça do Estado, importante reunião do PMDB na
cidade de Janaüba. no ültirno sábado, dia 14 de agosto.

Foram rnais de 500 lideranças que se reuniram no Centro Cultural de
Janaüba para discutir assuntos de interesse do PMDB. Foi urn grande
encontro, marcado pela presença de inirneros Prefeitos. Vereadores e lideres
cornunitários de toda a região norte de Minas.

E rndrscutivel, Srs. Deputados, que o Node de Minas se vern destacando na
polItica mineira coma uma região preocupada corn a desenvolvimento. 0
anseio pelo progresso, pela geração de emprego e renda e pela
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irnplementacão de prograrnas de investirnentos e a consciéndia da vocação
para a agricultura vão além dos limites partidários. A confianca no
Governador Itamar Franco vern de todas as correntes. Todos estâo dispostos
a dar a sua parcela de contribuição para que a Node de Minas se tome
referenda como polo de desenvolvimento.

A reunião do PMDB consolidou a forca desse partido e abnu maior espaco
para novas adesöes. Em breve, estaremos contando corn novas lideranças,
engrossando as fileiras do PMDB e trabalhando em sintonia corn a nosso
hider, o Governador Itamar Franco.

Mais urna vez, o povo norte-mineiro soube demonstrar quanto respeita e
honra aqueles que anseiam pelo bern-estar social. 0 Senador José de
Alencar, a Presidente da Assembléia Legishativa, Deputado Anderson Adauto,
a Secretário de Justiça, Deputado Tadeu Leite, e a ilustre Deputado Federal
Marcos Lima foram recebidos de braços abertos por aquele povo amigo.

Foi uma grande festa democrática. E a PMDB se preparando para as
eleiçôes do ano 2000, plantando sua sernente de democracia e ouvindo suas
bases. corneçando pelo Node de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 a Parte (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de lnscriçoes

0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência
passa b 2a Parte da reunião, corn a 1° Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçOes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscriçöes para a
Grande Expediente da próxima reunião.

ACORDO DE LIDERANçAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de LIderes, dehiberam pela maioria dos Lideres, para
que seja realizada reunião especial em homenagem a CPRM - Serviço
Geológico do Brasil, pelo transcurso do seu 30 1 anlversáriO, a requerimento
dos Deputados Bené Guedes e outros.

Sala das Reuniôes, 18 de agosto de 1999.
Hely TarqUInio - Antonio Andrade - Bené Guedes - Sebastião Navarro Vieira

- Djalma Diniz - Ohinto Godinho - Luiz Fernando Faria - Paulo Pettersen.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidéncia acolhe a acordo, determifla a seu cumpnmento e
oportunamente fixará a data.
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José Bra ga, l°-Vice-Presjdente nas funçoes de Presidente
ACORDO DE LIDERANçAS

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a rnaioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reuniâo especial
para o dia 2/9/99, conforme requerirnento do Deputado Arlen Santiago e
outros, deferido em Plenário, corn a finalidade de se homenagear o jornalista
Paulo César de Oliveira pelos 21 anos do caderno "Firn de Semana, do jornal
"Estado de Minas".

Sala das Reuniöes, 18 de agosto de 1999.
Hely Tarquinio - Antonio Andrade - Bené Guedes - Djalma Diniz - Rogerio

Correia - Olinto Godinho - Agostinho Silveira - Luiz Fernando Faria - Chico
Rafael.

DECISAC DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe o acordo e determina o seu cumprimento
Mesa da Assembléia 18 de agosto de 1999.
José Braga, l°-Vice-Presidente nas funçOes de Presidente.

ACORDO OF LIDERANcAS
Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Os Deputados que este subscrevem, representando a rnaioria dos

membros do Colegio de Lideres, deliberam seja convocada reuniOo especial
para o dia 13/9/99, conforme requerirnento do Deputado Arlen Santiago e
outros, defendo em PlenOrio. corn a finalidade de se homenagear a
CODEVASF pelo transcurso de seu 25° aniversOrjo,

Sala das ReuniOes, 18 de agosto de 1999.
Hely TarqUinio - Antonio Andrade - Bené Guedes - Djalma Diniz - Rogerio

Correia - Olinto Godinho - Agostinho Silveira - Luiz Fernando Faria - Chico
Rafael.

DECISAQ DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe o acordo e determina o seu cumprirnento
Mesa da Assernbléia. 18 de agosto de 1999.
José Braga. lcVicePresidente nas funçoes de Presidente

ACORDO DE LID ERANAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Os Deputados que este subscrevern, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para a dia 25/10/99, conforme requerimento do Deputado Arlen Santiago e
outros, deferido em PlenOrio, corn a finalidade de se hornenagear o CIEE pelo
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transcurso de seu 20° aniversOrio.

Sala das ReuniOes. 18 de agosto de 1999.
Hely Tarquinio - Antonio Andrade - Bené Guedes - Ojalma Diniz - Rogério

Correia - Olinto Godinho - Agostinho Silveira - Luiz Fernando Faria - Chico
Rafael.

DECISAC DA PRESIDENCIA
A Fresidéncia acolhe o acordo e deterrnina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 18 de agosto de 1999.
José Braga. 1°-Vice-Presidente, nas funcOes de Presidente.

Leitura de ComunicacOes
- A seguir, o Sr. Presidente dO ciência ao PlenOrio das cornunicacöes

apresentadas nesta reunião pelas ComissOes de FiscalizacOo Financeira -
aprovacão, na 16 a ReuniOo OrdinOria. dos Requerirnentos n°s 437/99, do
Deputado Gil Pereira, e 462/99, do Deputado J000 Paulo; e do Trabalho -
aprovacOo, na 18a ReuniOo OrdinOria, dos Requerirnentos n°s 528/99, do
Deputado SebastiOo Navarro Vieira. 529/99, do Deputado Ronaldo
Canabrava, e 536/99, da própria ComissOo (Ciente. Publique-se.); e pelo
Deputado Eduardo Hermeto - sua desfiliaçao do PSB e filiacOo ac, PFL
(Ciente. Cópia a Area de Apoio as Corn issOes e as Liderancas.).

Despacho de Requerirnentos
O Sr. Presidente - Requerirnento do Deputado MOrcio Cunha, solicitando,

nos termos regirnentais, seja desarquivado o Projeto de Lei n° 1.802/93, do
Deputado Ronaldo Vasconcelos. A Presidéncia defere o requerirnento, de
conformidade corn a inciso XXXII do art. 232 do Regirnento Interno.

Requerimento do Deputado JoOo Batista de Oliveira, solicitando seja
incluido na ordem do dia do Plenário o Projeto de Lei n° 104/99, de sua
autoria. A PresidOncia defere o requerirnento, de conformidade corn 0 incisO
VII do art. 232, c/co art. 441. do Regirnento Interno.

Votação de Requerirnentos
O Sr. Presidente - Requerirnento da ComissOo de SaOde, solicitando se

encarninhe pedido de informacOo 0 CornissOo Técnica Nacional de
Bioseguranca - CTNB -. do Ministério de CiOncia e Tecnologia, sobre as
estudos conclusivos ou em andamento e as pesqulsaS e experiênclaS
realizadas ate o mornento corn organismos geneticarnente modificados -
OGMS -, bern coma sobre as efeitos provOveis ou JO detectados desses
organismos na saOde humana e no rneio ambiente. Em vatação, a
requerimento. Os Deputados que a aprovam permaflecam coma se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado SebastiOo Costa, solicitando seja encaminhada
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cópia do pronuncramento do Deputado Chico Rafael ao Deputado Roberto
Brant, relator de comrssão especial da Câmara Federal que trata de assunto
déntico ao tratado pelo parlamentar. Corn a palavra, para encaminhar, o
Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Prau - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar o
Deputado Chico Rafael, nao tive oportunidade de aparteá-lo. 0 Deputado
Sebastião Costa, oportunamente, requer a matéria aqui explicitada para que
seja encaminhada hoje a Comssão que trata exatamente da pobreza no
Brasil. Portanto, o nosso encaminhamento é para dizer que somos favoráveis
e para dizer da importância desse tema. 0 Brasil, que hoje, segundo os
padröes internacionais, devia ter apenas 10% da sua populaçao no nivel de
pobreza, ou seja, no máximo 16 milhöes de pobres, o que ja seria uma
vergonha, tern 30% de pobres, que são considerados aqueles que nâo tern
urn mInrmo de ahmentaçao para uma nutriçâo adequada. Essa é uma questão
da rnais alta relevãncja.

Querra chamar atenção para uma coisa: muita gente neste Pals está
criticando o Senador Antonio Carlos Magalhães, porque ele levanta esse
tema. Tenho visto Deputados de várias facçOes politicas dizerem da
oportundade desse terna neste momento. Longe de ser urna medida
eleitoreira, de urn possivel candidato a Presidente da Repriblica - isso ainda
não existe, como foi levantado aqui em Minas Gerais -, temos a oportunidade
de discutir esse tema. Temos convicçOo de que muito mais irnportante do que
experimentar indices de desenvojvjmento econômico é realmente distribujr- a
riqueza do Pals, que estO nas mãos de tao poucas pessoas. Portanto, acho
absolutamente oportuno esse requerimento do Deputado Sebastião Costa. La
em Brasilia, o relator dessa CornissOo é o mineiro Roberto Brant. Esperamos
e temos a expectativa de que o Brasil, agora, caminhe para urna soluçao
adequada para esse tema tao relevante. Portanto, somos favoráveis ao
requerimento do Deputado Sebastião Costa. Obrigado.

O Sr. Presdente - Em votaçOo. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Hely TarqUinro - Sr. Presidente, queria apresentar essa

questOo de ordem baseado no que aconteceu aqui, a tarde. Nâo temos nada
contra nenhum Deputado da Mesa, contra a hierarquia que existe
normalmente, mas gostariamos que o Presidente ernitisse urn parecer,
porque, murtas vezes, existe a relação dos oradores que estão inscritos. 0
tempo é sornente de 1 hora e, de repente, não é suficiente, nào dá para falar
tudo. Estou falando isso porque houve reclamaçao da bancada e sou o port2
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voz. 0 Deputado Gil Pereira usou a tribuna no lugar de outro Deputado que
estava escalado. Sabemos que o Regimento Interno diz que aquele que usou
a palavra por mais tempo tern prioridade. Não levanto questão de ordem corn
relação a esse lado do Regimento Interno, que é respeitado normalmente,
mas gostarlamos de saber qual o critério adotado pela Mesa no caso de
qualquer membro da Mesa tornar o lugar de outro Deputado que está
previarnente inscrito. Gostaria de ter uma resposta e o estabelecimento de
uma norma em relacão a esse procedimento.

0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia quer dizer a
V. Exa. que o procedimento que vern sendo adotado é o mesrno desde que
se iniciou esta legislatura.

O Deputado Gil Pereira se beneficiou pelo fato de que. entre os oradores
inscritos, quando se inscreveu, havia falado, na Oltima vez, no dia 11 de maio.
NOo 56 o Deputado Gil Pereira, mas também todos Os outros Deputados
foram beneficiados por essa norma que está acompanhando o Regimento
Interno.

A Presidéncia vai ler para V. Exa. o § 2° do art. 157: "Entre os inscritos para
o Grande Expediente e a terceira parte, terá preferéncia, para fazer uso da
palavra, o Deputado que o fez, ha mais tempo, na sessão legislativa,
observada a ordem de inscrição". A Presidéncia cornunica ainda a V. Exa.
que esse procedimento tern sido objeto da inconformidade de determinados
Deputados. Entretanto, ja foi cornunicado ao Presidente que esta questão se
encontra em estudo. e, naturalmente, entraremos em contato corn OS

Deputados para posterior decisão.
0 Deputado Hely Tarqulnio - Sr. Presidente, a informacão que tenho é de

que o Deputado Gil Pereira não estava na lista de inscrrçOes.
O Sr. Presidente - Exatamente, nobre Deputado. Disse a V. Exa., antes,

que esta Presidência fez o que normalmente vem sendo observado. Não sO o
Deputado Gil Pereira: o Deputado MOrcio Cunha, por exemplo, for o primeiro a
se inscrever, mas não falou. 0 Deputado Alberto Bejani for o qunto, 0

Deputado JoOo Leite foi o sexto, e o Deputado AntOnio Carlos foi a sétimo - e
falou.

Assim, o procedirnento que se tomou para conceder a palavra ao Deputado
Gil Pereira foi a mesmo tornado em relacão aos Deputados que se
inscreverarn na lista, embora antes dele. Eles nOo a fizeram ao mesmo
tempo, entretanto, o procedimento foi o rnesrno que tern sido observado em
relaçao a todos Os Deputados que vêm a Mesa. 0 assunto pode ate ser
questionado e reestudado, entretanto, esse procedimento tern sido usado da
mesma forma para todos os Deputados, indistintamente.
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0 Sr. Presidente - Requerimeno no 208/99, do Deputado Paulo Piau.em

que solicda a transcriçao nos anais da Casa do editorial "Agricultura sem
Politica', publicado no jornal "Estado de Minas", em 9/4/99. A Mesa da
Assembléja opina pela rejeição do requerimeno Em votaco, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se

Requerimento no 311/99, da Comissâo do Trabatho, solicitancto seja
encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado pedido de
nformaçoes sobre os programas e projetos de qualificaçao profissional
financiados pelo Fundo de Amparo do Trabaihador - FAT. A Mesa da
Assembléra opina pela aprovaçao do requerimento. Em votaçao, orequenmento Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se

Requerimento n° 318/99, do Deputado Arlen Santiago, em que soficita seja
encarninhado ao Secretárjo da Fazenda pedido de inforniacoes sobre o
montante dos tributos arrecadados pelos cartórjos nos ültimos cinco anos,
bern como os valores anuars das parcelas transferidas por força de lei as
entidades g overnamentais e nao governamentais A Mesa da Assembléja
opina pela aprovaçao do requerimento Em votaçäo, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam perrnanecarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento no 326/99, da Comissão de Fiscalizaçao Financeira, em que
solicita seja encarninhado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado
pedido de envio a esta Casa de nota técnica relativa ao impacto financeiro-
orcamentario decorrente do aumento proposto no Projeto de Lei n° 40/99, que
autoriza a negocraçao do valor de parcelas remuneratórjas de servidores a
que se refere a Lei n° 10.470, de 15/4/91. A Mesa da Assembléja opina pela
aprovaçao do requerimento na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em
votaçäo, o Substrtutjvo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontrarn (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado o
Requenmento n o 326/99 na forma do Substitutjvo n° 1. Oficie-se

0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Requerimento no 328/99, da
Comissão de Fiscaiizacao Financeira, solicitando seja encarnjnhado ao
Secretário da Fazenda pedido de elaboraçao de nota técnica relativa ao
impacto financerro-orcamentario que o Projeto de Lei no 66/99 poderá
provocar devido a concessão de incentjvos fiscais. A Mesa da Assembléla
opina pefa aprovaçao do requerimento. Em votaçao, o requerimento Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento no 340/99, do Deputado Anderson Adauto, em que solicita

seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG pedido de informacöes sobre
as concessOes pUblicas de transporte rodoviário de passageiros que se
encontram vencidas no Estado ate a presente data. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovacão do requerimento corn a Emenda no 1, que apresenta.
Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacão, a
Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovacão. Os Deputados que a
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento no 340/99 corn a Emenda no 1. Oficie-se.

Vern a Mesa requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira, Lider do
PFL, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, nos termos do
seu § 1°, para transferi-la ao Deputado Paulo Piau. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Corn a palavra, o
Deputado Paulo Piau.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs Deputados, pessoas
presentes nas galerias. (- Lê:)

"Em janeiro, quando decretou a moratoria de Minas Gerais, o Governador
Itamar Franco precipitou uma grave crise cambial, da qual o Pals se vem
recuperando a duras penas. Objetivamente, a moratoria mineira não poderia
afetar a contabilidade nacional nem prejudicar Os credores externos.

O acordo de refinanciamento da divida do Estado previa a retencão das
transferéncias obrigatOrias que a Uniâo deve fazer aos Estados, e Os

empréstimos externos estavam garantidos pelo Tesouro. A moratoria, assrrn,
não passava de urn ato declaratório, de uma bravata feita pam produzir
efeitos politicos internos. Os efeitos reals do ato irresponsável do Governador
mineiro, no entanto, foram desastrosos: fuga de dólares, desconfianca dos
investidores na politica econôrnica, precipitaçao da reforrna cambial.

Não são todos os analistas politicos e econômicos, a serviço de Bancos
estrangeiros, que conhecern as coisas do Brasil, a ponto de saber que o Sr.
tamar Franco é urn ciclotirnico, sujeito a faniquitos, e nern tudo o que faz ou
diz pode ser levado ao pe da letra. No exterior, o Sr. Itarnar Franco é urn ex-
Presidente da Repüblica, em cujo final de governo se fez o Piano Real; é o
Governador de urn dos mais importantes Estados da Federacão. E, por ISsO,

levam-no a sério. Não fosse por isso, as excentricidades do Governador
tamar Franco seriam apenas divertidas e entrariam para as seçöes rnais
cândidas do repertório do folclore politico nacional. Mas, tendo a capacidade
de causar males a economia nacional, que ja provou ter, ao brincar corn
coisas sérias, o Sr. Itamar Franco desperta preocupaçôes, em vez de
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provocar riso.
o Governador de Minas Gerais estã, agora. se  dando ares de chefe

guerreiro, vocação que já havia demonstrado ao bradar, em janeiro, que
resistiria pelas armas se o Governo Federal decidisse intervir em seu Estado -
hipótese, alias, que não passou pela cabeça do Presidente da Repiiblica.
Desta vez, o excëntnco personagem está "coma ndando" manobras da PolIcia
Militar mineira na região do lago de Furnas, para demonstrar ate que ponto ira
para impedir a prrvatização da empresa geradora de energia elétrica.

o desvario é completo. Antes de promover as tais manobras. a Sr. Itamar
Franco anunciou que. se o Governo Federal insistir na idéia de privatizar
Furnas, usará os seus conhecimentos de engenheiro para desviar o curso do
no Grande, que ahmenta o lago. 0 Sr. Itamar Franco e urn dos ültimos
remanescentes do anacrânrco nacionalismo populista que esteve em moda
na década de 1950 e. por isso, é doutrinariamente contrário as privatizaçöes.
E argumenta que, se Furnas é uma empresa sob controle federal, a água que
faz girar as turbinas das usinas é de Minas, cumprindo-Ihe impedir que grupos
privados espoliem o patrimônio do Estado. Como, na verdade, as rios são
bens da União, ele se agar-2 ao art. 21 da Constituiçao - due diz que a
exploração dos serviços de energia e de aproveitamento energético dos
cursos dágua são de competéncia da União, "em articulação" corn os
Estados - para dar a impressão de que é urn paladino da Carta, ameaçada
pelo Governo Federal.

For enquanto. a Sr. Itamar Franca faz a PM mineira manobrar nas margens
da represa de Furnas, coma se se preparasse para a guerra, para demonstrar
que ira as ültimas conseqUencias na defesa do que acredita ser a patrimânio
do Estado. Ainda não cogrtou comprar porta-aviOes para operar nos lagos de
Furnas e de Trés Manas, mas, no ritmo que vaL pode ser que o faca no
futuro.

Tudo isso seria muito divertido se houvesse a garantia de que. no exterior,
analistas econômrcos e de risco politico, bern como as agéncias de "rating',
tomassem a Sr. Jtamar Franca pelo que, de fato, é: urn histriâo fora de seu
tempo".

Sr. Presidente, gostana de agradecer aos nobres pares a aprovação do
requerimento, que teve o parecer contrário da Mesa desta Casa e cujo
conteUdo era, exatamente, a mesmo contido no requerimento do Deputado
Durval Angelo, Clue recebeu parecer pela aprovaçäo. Agradeço aos
Deputados a aprovação desse requerimento, contrariando a posição da
Mesa.

Teremos que usar desse artifIcio, já que as nossos requerimentos quase

435
sempre não são atendidos. Querernos dizer que este artigo, que foi lido. não
foi escrito par mim. Trata-se de artigo publicado no "0 Estado de São Paulo"
de 18/8/99, cujo titulo é: "Itamar Val para a Guerra". Tivemos de usar esse
artificio para Clue a transcrição fosse feita de maneira natural e autornática
fosse a sua publicacão no "Minas Gerais". Portanto, é urn artificio que a
Oposicao está tendo de levar em consideração para que possa ter o seu
trajeto nesta Assembléla Legislativa.

o Deputado João Leite (em aparte) - Larnentavelmente, estamos
observando as conseqUências do posicionamento do Governador Itarnar
Franca. Gostaria de expor minha pasiçãa contrária a prcvatizacão, rnas creio
que não é esta a questão, jã que temos a espaco adequado para discuti-la. 0
Deputado Aécio Neves estã expondo sua posição relativa a venda de acöes;
creio que a Governador também poderia expor a sua. Mas quero, nesta
oportunidade em que V. Exa. apropriadamente traz esse assunto, tranqüilizar
a populacão de Minas Gerais, dizendo-Ihe que não terernos guerra.

Tive oportunidade de assistir pela televisãa ao depoimento de alguns
mineiros das cidades próximas a Furnas, que estavam apavorados corn a
guerra. Precisamos avisá-los de que nãa teremos nenhurn porta-aviöes no
"golfo de Furnas", apesar desse gasto corn a ida do helicóptero da Policia
Militar a Furnas par quatro vezes. Não acontecerã nada, nenhum paulista ou
carioca será morta, apesar de o Governador dizer que as balas que as
cadetes levam são de verdade, para atirar mesmo. Temos due tranquilizar a
populacão de Minas Gerais: nãa acontecerá nada, serã uma coisa cOmica e
divertida para quern está de longe. Mas. em relaçãa a população de Minas
Gerais. que estã preocupada. a Assernbléia Legislativa deve buscar
tranquilizá-la quanta a essa medida irresponsável do Governador.

Estamos vivenda uma situaçãa delicada em Minas Gerais. as portas de
uma greve dos professores. Ate hoje. a Governador não falou sabre a 13°
salário do funcionalismo: está sempre dizendo que é amanhã que vai
anunciar. Enquanto isso, estamos vendo a Governador corn essa
brincadeirinha de guerra no "golfo de Furnas". Quero dizer que quem inventou
a privatizaçãa nern fal este Governo, mas a Governo Itamar Franca, e estão
aqui as principios, as metas e açöes básicas do Governo Itamar Franco e as
varias propostas de privatizacOes, contra as quais ele se coloca hoje. Foi ele
quem privatizou a CSN. Aqui estão as propostas de privatizaçöes, que depois
teremos a cuidado de ler, denunciando todas essas propostas desse senhor,
que agora vem corn esse populismo, cam essa demagogia. Mas as
privatizaçoes foram iniciadas no seu Governa. Vamos mostrar tudo isso.

Então, enquanto temos as greves as portas, uma situaçãa delicada na
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segurança püblica, ele retira a Bataihão de Mssöes Especais da Policia para
levar a brincadeirinha de guerra, assustando a populaçao de Minas Gerais
corn aviöezinhos helicópteros e, futuramente, está dizendo que também terá
urn porta-aviöes.

Para encerrar, quero agradecer a paciência de V. Exa. e char mais urn
trecho do livro, de que a Governador Itamar Franca falou tanto, do mestre
Alceu Amoroso Lima. Diz a mestre Alceu: "Pois o mineirismo e coma urn
humanismo brasileira dentro do próprio Brasil. A psicologia do mineiro é,
portanto, a da supremacia dos valores pessoais e humanos sobre todos as
outros valares. Sua grande missão, no Brasil, é impedir todos Os extremismos
e canservar entre tantas correntes contraditórias esse senso de equilibria e
de arganicidade psicoOgica, que a observaçao nele nos revela". Espero que
essa seja a voz que se levante ern Minas Gerais, a voz do equilibria, da
sensatez, não a voz da brincadeirinha de guerra no "golfo de Furnas".
Obrigado. Parabéns, Deputado Paulo Piau.

o Deputado Paulo Piau - Obngado, Deputado João Leite. Quero dizer que
esse mapa que está exposto aqui está parecenda coisa de doido. Mas, hoje,
falar de doido é falar de Minas Gerais; portanto, está compativel cam a
arnbiente em que estarnas vivendo. Quero compementar a que falou o
Deputado João Leite, dizendo que essas acöes nao tern muitos reflexos para
nós, mas, sim, 16 fora.

Ha urn fato murta mais grave, que cabe a este parlamento discutir: estamos
vivendo urn clima de insegurança muito grande neste Pals e neste Estado.
Em relação a essa inseguranca. não basta que tenhamos urn rnaior aparato
poicral ou que equipemos mais a nossa Poicia Militar; é urn problema de
desemprego e de baixa renda. Estamos escutando muitas vezes a
Governador do Estado simplesmente atribuir ao Governo Federal toda a culpa
e não achamos que isso seja justo.

o que estamos vendo é Estados coma a Bahia, a Paraná, a Ceará buscar a
seu desenvolvimento, e estão bataihando na guerra fiscal, porque essa é a
regra do jogo. Filosoficarnente, podemos ate ser contrárias. Sou contrário e
quera que essa guerra acabe, mas a regra do jago é essa. Estamos perdendo
as ind0strias mineiras para a Bahia e não adianta jogar a culpa no Sr. Antonio
Carlos Magalhaes. Al e uma questao de oportunidade. As regras do jogo são
essas. As armas de briga são essas.

o Governador Eduardo Azeredo deixou uma balsa de investimentas no
Instituta de Desenvavirnento Industrial, de RS1.000.000.000,00, no final do
seu Governo - negociacoes que estavam em curso, corn a Protocola de
IntençOes de novas investimentos em Minas Gerais prestes a ser assinada.
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Estamos venda pela imprensa Os empresáriOS usarem estas expressOes -
eles nOa gostam da expressão "rnoratOria": "convulsão social", "resisténcia".
Portanto, existe em Minas Gerais, hoje, urn ponta de conflita, de briga. E briga
politica não cambina corn investimenta.

Estamos acirrando essa inseguranca, porque Minas Gerais briga pea
segunda PB, tudo indica que jé perdeu para a Rio de Janeiro, para o esperto
Garotinho. Estamos, tavez, passando a nossa PIB para a 40 lugar, porque
estão vindo al a Bahia, o Paraná, a suplantar a ecanomia mineira.

Essa é a denUncia que quero fazer da tribuna. E urna denncia grave que
afeta todos os mineiros e a nivel de empregabilidade do Estada. 0 Estado
esta parado, apática, e temos de tomar alguma açãa. Conversava corn alguns
amigos au e perguntávamOS qual açãa? E promover o "impeachment" do Sr.
Itamar Franca? Val chegar a urn ponto que devemos pensar de fato que a
prejuiza para a Estado e as rnineiros é tao grande que terernos de tomar
alguma providência! E cabe a esta Casa, sim, tomar as providéncias devidas
para que Minas Gerais não seja prejudicada.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Deputado Paula Piau, queria
elogiar a lucidez do raciacinia de V. Exa. e dizer que realmente, coma
parlamentareS, representantes do povo mineira, estamos e devemos, de fato,
ficar extremamente preocupadas. So que nos, coma parlamentares, alérn de
ficarmas preocupados, temas de estar ocupados em fazer alguma coisa para
fazer reverter esse quadra.

Tenha viajado a outros Estados e tenha tido esse cuidado de perguntar a
politicos qual a imagern que tém de nossa Governador, Itamar Franca, que
tern sido cam petente em criar fatos politicos.

Eles nos dizem das piores coisas possiveis. Dizem que não é possivel que
urn Governador faca a que esta fazendo. E está muita clara em todos as
lugares a ridiculo em que a Estado de Minas esta caindo. Urn Estado antes
respeitado, camo disse V. Exa., que já foi a segundo Estado da FederacãO.
Estive agora em Almenara, uma região pabre do Jequitinhanha, e as pessoas
me perguntavam: "0 que esse Gavernador estO fazenda. Deputado Miguel
Martini? 0 que vocés, Deputados, vão fazer para segurar esse hornern?'. Ate
mesmo a frente de trabaho que havia na regiOo - a Cinica caisa que tinharn -
não ha mais. Quais são as expectativas as perspectivas que podemos ter?
Al vernos que empresas e mais empresas estãa deixando Minas Gerais. Ja
são trinta e poucas em presas abandonando Minas Gerais. Como disse mu ito
bern a autor do editorial que V. Exa. leu, se para Os outras brasileiros pode
ser urna brincadeira, uma gozacãa, urn ridIculo apenas, para os investidores
internacionais isso 6 muito seria, coma para a Banco Mundial, para a Banco



W-
Interamericano dos quais saern linhas de financiamento. 	

438

Em fevereiro eu estava no Banco MundiaL no Banco Interamencano,
depois de ele declarar a moratória, e disseramme "0 que esse homem está
fazendo?" A repercussão era a pOr passive!. E dziam que tinham urna
exce!ente imagem de Minas Gerais.

Serã que esse Governador vai destruI-la? ExpHque-nos, disse a diretoria do
Banco, como urn ex-Presidente da Repüblica faz essas declaraçoes. sabendo
das responsabidades que tem, das implicaçoes que elas envolvem,
principalrnente no mundo globalizado.

Ha urn detaihe ao qual precisamos estar atentos: a esforço que esta Casa
está fazendo para conseguir recursos para o Governo viabilizar suas
despesas e cumprir seus compromissos corn a funcionalismo e corn seus
fornecedores Somente da anisUa foram em torno de R$330.000.00000 E diz
o Secretário que podem ser R$ 345 -000.000,00. Essa antecipaçao de receita,
que autorizamos aqui, incluindo a COPASA e a CEMIG, pode dar de
RS220.000 000 00 a RS250.000 000 00 Temos urn aurnento de arrecadaçao
por causa do aurnento do combustivel Cada vez que aurnenta a combustivel
aumenta também o ICMS de Minas Gerais: aurnentou a energia elétrica,
aumentou também a ICMS do nosso Estado. Então essa receita toda não é
crescimento da economia. E issa e urn fato grave. 0 valor da antecipaçâo da
receita da CEMIG, por exemplo, sera descontado. A anistia, que val arrecadar
tudo isso, não e renovável. Se o Governo nâo cuidar de irnplementar urn
projeto de d esenvolvimento que possa atrair ernpresas para cá, que possa
desenvolver a nossa econornia varnos piorar. Vamos resolver as problernas
pahativarnente 0 servidor püblico deve receber. Garantimos isso corn urna
ernenda que apresentamos no projeto de anistia.

Como fica Minas Gerais se alguérn do exterior está interessado ern investir
no Brasil? Coma fica Minas Gerais, que tern urn potencial de 25% excedente
de energia elétrica, que sernpre teve urna polItica muito estável, que não tern
urn sindicalismo muita forte, que está se desenvolvendo nos setores de
ciência e tecnologia e educação, que tern a major maiha viária do Pais? Isso
tudo e atrativo para as ernpresas internacionajs. Mas, se percebem que
medidas intempestivas e sentirnentas são tornadas, terão segurança em
investir em nosso Estado? Sabernos de empresas que iarn investir e
mudararn de idéia, porque a ernpresário não quer arriscar nada. 0 empresário
faz estudos e avaliaçoes. Realmente, alérn de nos preocuparmos, devernos
tambérn nos ocupar. Não dá para ver todos esses problemas acontecerern e
a Governador, competenfemente ficar criando fatos politicos de coisas
rid iculas e absurdas.
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Digo mais: ele está sendo estopirn para a quase extinção da Policia Militar.
Já se discute no Congresso Nacianal a desmilitarizacãO da Policia Militar.
Quando a Governador diz que vai pegar a sua policia para dar tiros e
enfrentar alguém de maneira bélica, certamente isso é urn fator para a
desmilitarizacão. Podem dizer: se essa moda pega, coma varnos fazer? Ee
pode brigar corn a Governador Mario Covas, e ha a luta da PolIcia Militar de
São Paulo contra a nossa, nurn enfrentamenta absurda.

Sabernos que as questöes devern ser discutidas de maneira polItica,
diplomaticarnente, como é praxe em nosso Pals,

0 Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Gostaria de saber do Deputado
Miguel Martini quais empresas saIrarn de Minas ou deixararn de vir para
Minas devido ao comportarnento do Governador Itarnar Franca.

0 Deputado Miguel Martini - Talvez a Deputada Paulo Pettersen também
esteja rnotivado pea Governador Itamar Franca: tern de peitar e enfrentar, e
nãa seguir as procedirnentos regirnentais. Terei prazer em fazer para ele urna
lista corn o name dessas ernpresas todas, rnas gostaria que ele estivesse
presente. Muito obrigado.

0 Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Citei, induzido pela eloqUência, a
competéncia, a alcance e a sabedoria do Deputado Miguel Martini, pela seu
grau intensivo de informacOes. Quanda trago a este Plenário uma informação
que considera de alta responsabilidade e alcance, coma essa denéncia de
que as empresas de Minas estão indo embora e de que outras estão
deixando de se instalar aqui, devido ao cornpartamenta do Governador Itamar
Franca, perante as rneus pares, teria, a tiracola, a name dessas ernpresas.
Temos de compreender, de acordo corn a processo democràtico, as
excessos, que sao, para nós, norrnais. Ternos de ser tolerantes
obrigatoriamente. Mas a iniciativa do Governa de Minas está tendo uma
respeitabilidade, a qualquer custa. E a povo e as empresarios rnineiros estãa
apoiando isso. Então, fica a obrigacão do nobre e inteligente Miguel Martini -
admiro sua inteligéncia -, de trazer, na próxima reuniâo, essa relação de
ernpresas. Naturairnente, caso eu ausente estiver, V. Exa., cam a microfone,
alcançar-me-á onde estiver.

0 Deputado Paula Piau - Agradeco as duas manifestacoeS. 0 nosso
objetivo e trazer urn assunto de tamanha impartãncia para a discussãa, nesta
Casa. Gostaria de dizer que a mineiro não errou, aa contrário, acertou,
votando em Itamar Franca. Na verdade, a sua proposta de campanha foi
bonita, ou seja, a proposta de levantar a vaz de Minas Gerais. Mas a povo
nãa entendeu essa expressão. Levantar a voz de Minas é trazer, para esta
Casa, propostas. Sornos Oposicão hoje, e 6 rnuito importante que esta Casa
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e os nossos telespectadores entendam que é funçao nossa chamar-Ihes a
atençao. Não querernos que Minas diminua em seu desenvolvimento, ao
contrário. queremos que Minas cresça. Queremos que o Governo dê certo.
Não sornos daqueles que pensam que quanto pior meihor, mas é nossa
obngaçäo. como Oposiçao, denunciar tudo aquilo que consideramos errado
neste Estado. Então. levantar a voz de Minas não e denunciar, transpor rio e
desvar no, mas sm trazer urn projeto educacional consistente e melhor do
que Os dos Governos passados e trazer propostas para o desenvolvirnento
industrial, para o desenvolvirnento da agricultura e para investimento em
ciêncra e tecnologia. Este Governo, lamentaveirnente, está deixando de lado a
nossa FAPEMIG, os nossos bolsistas e os nossos projetos de pesquisa.
Sabemos que existem projetos de pesquisa no carnpo paralisados, porque
foram devolvidos, para a FAPEMIG. dos recursos constitucionais. apenas
25% do que é devido. Isso. sim. é levantar a voz de Minas, para que alcance
o seu desenvolvimento. Caso contrário - está aqui, neste mapa -, haverá o
chamado neopopulismo. que é o pior governo que existe, pois é aquele que
fala o que o povo quer ouvir, mas no tern projetos, programas nern pianos de
desenvolvimento. lsso nos preocupa. como Oposiçào, porque querernos que
Minas Gerais dê certo e que se desenvolva. Queremos que o nivel de
emprego aurnente, e não que diminua, como está próximo de acontecer.
Concedo aparte ao Deputado Alberto Bejani.

0 Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado. Deputado Paulo
Piau. Gostaria apenas de esciarecer dois pontos. Prirneiramente. tenho.em
rninhas mãos, os princIpios, rnetas e acôes básicas do Presidente da época.
Dr. Itarnar Franco; .. ...como se depreende da exposiço do piano de
emergéncia de financiarnento a habitaçao, torna-se irnprescindivel, ao seu
sucesso, a aprovação, pelo Congresso Nacional, corn a brevidade possivel,
do projeto de lei que institui o lrnposto Provisório sobre Movimentaçao
Financeira". a CPMF de hoje. Portanto, quem criou, na verdade. a CPMF,
está aqui, no docurnento sobre principios, metas e açöes básicas, foi o
Presidente da época. hoje Governador. Dr. Itamar Franco.

Gostaria, também. de fazer apenas uma observaçâo de principiante na
Assernbléia Legislativa. Ate o mornento, corn sete meses de mandato, não
entendi corno a Situaçao, corn 56 Deputados, não consegue votar o que é de
interesse do Governo. A Situação precisaria de rnenos de 30 Deputados. ou
melhor. 29 Deputados, para ter 'quorum' para votar as matérias de interesse
do Sr. Governador, e não estamos vendo once estão esses Deputados.
Alguns estäo presentes, não quero ser injusto, mas a maioria não está aqui.
Somando os que estäo em reunião nas comissöes, ternos 25 Deputados, e.
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assim, naturalrnente, sobrariam 31 Deputados para fazer "quorum" para a
Situação. Não sei se estou errado ou certo, já que, corno disse, sou
principiante e estou cornecando a engatinhar nesta Casa, aprendendo corn os
mais antigos como legislar. Mas gostaria que alguém da Situação me
explicasse, considerando-se os seus 56 Deputados. como não se consegue
ter urn 'quorum' para fazer corn que os projetos do Governador andem nesta
Casa. Lamento, mas essa é a verdade.

Gostaria ainda, Deputado, de parabenizá-lo por ter os pes no chao e,
principalmente, por sua postura de homem independente, que mostra a
realidade de Minas Gerais.

Gostaria ainda, aproveitando os 2 minutos que tenho, de dizer que, apenas
em Juiz de Fora, tivemos a Ferreira Guimarães fechada, corn a perda de
1.600 funcionários, além da FACIT, corn a perda de 800 funcrondrios, e da
IMBEL, corn a perda de mais 750. Evidenternente, estamos sentindo na pele
a situação de Minas e torcemos para que ela rnude. porque não queremos
que a desgraça permaneca em nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente
e Sr. Deputado.

0 Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, tinha urna consideração a fazer
sobre o Conseiho de Seguranca Alirnentar de Minas Gerais, mas deixá-la-er
para outra oportunidade melhor. Creio que estão pensando muito miOdo para
urn problema de tanta gravidade. Mas, para terminar, gostarra de concitar
esta Casa a passar a discutir Os verdadeiros problemas de Minas Gerais, nâo
esquecendo os nacionais. Vamos ver corno podemos colocar o nosso Estado
nos trilhos, pois essa é a nossa verdadeira missáo, em vez de ter tanta
preocupaçäo corn o Governo Federal. como vem fazendo a Situação. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Vern a Mesa requerirnento
do Deputado Alberto Pinto Coelho, que solicita a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno, para, da tribuna, tratar de assunto relevante e urgente. A
Presidéncia defere o requerirnento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.
Corn a palavra. o Deputado Alberto Pinto Coelho.

0 Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, escutei atentarnente o pronunciamento dos parlamentares que
me antecederarn. Diz urna maxima que, inexoravelmente, contra fatos não h
argumentos. Acabamos de assistir, nas exposicães dos Deputados que me
antecederam, a urna visão desfocada, mal-interpretada, equivocada, da
realidade do nosso Pais e do nosso Estado. Entendo a posiçäo deles, pois
fazern oposiçâo ao Governo do Estado, e, neste fôrurn, ternos que confrontar
as idéias entretanto, nâo podemos jamais exacerbar e desfocar as questöes
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o Governador Itamar Franco chegou ao Governo de Minas mercé da sua
biografia como homem püblico e estadista, inatacável na sua honra e na sua
reconhecida atuação no pariarnento e como Presidente da Repübiica.
Quando assumiu o posto máximo desta Naçao, o Pals passava por urn
mornento de grave crise institucionai. No entanto, dois anos após, o
Presidente Itamar Franco deixou o Governo corn o nosso Pals no regime da
democracia plena, corn as instituiçoes estabihzadas, corn o Piano Real, que
bantu de vez a inflaçao. As etapas previstas para esse Piano levariam a cabo
e a curso as reformas estruturas necessárias a fim de que o Brash, nos dias
de hoje, não estivesse vrvendo essa crise social, essa crise econômhca, essa
crise institucional. Isso, infeiizmente, devemos ao seu sucessor e a sua
malograda poiltica econãmica e social.

o povo minetro respondeu, por meho das urnas, que desejava
mudança que acabasse corn a cabeça baixa, corn a subserviência ao
Governo Federal, que Minas levantasse a sua voz corn equilibrio, corn a
tradrçao do seu povo, corn aquela forma !ibertária que não faltou nos
momentos hrstóricos desta Nacão. 0 Governador Itarnar Franco, corn toda a
certeza, dernonstra equilibrio na gestão, tern a consciêncja näo so do próprio
dever, mas tambérn a consciéncia maior de cidadão brashleiro que, ocupando
o cargo de Governador do 2° Estado rnais irnportante do Pals, não pode
ornitir-se naquelas causas mats significativas, principalmente por se tratar não
so do Governador de Minas, rnas tarnbém daquele que JO ocupou o posto
máxirno desta NaçOo.

Portanto, causa-me espécie ouvir cornpanheros do PSDB, do partido do
Presidente da RepObirca, questionarem o nOo-pagamento do décirno-terceiro
de 1998 aos funcionOrros pOblicos. lsso é aigo que cheira a ironia. NOo posso
interpretar de outra forma, porque essa é urna das heranças recebidas pelo
Governador Itarnar Franco, que, a todo custo, busca urna soluçOo,
encontrando no PlenOrio desta Casa a compreensOo e a soma dos esforços,
a firn de fazer frente a esse grave probiema, que pode e estO gerando
desconforto 0 classe sofrida do funcionalismo pOblico; sofrida nOo nos dias
atuais, no atual Governo, mas sofrida pelo acOrnulo de desconsideraçao corn
que for tratada peios governos anteriores. EntOo, é preciso haver por parte do
funcionaiismo pObiico a devida cornpreensao de que o Governador busca
incansavelmente a solução para esse problema e de que esta JO se avizinha
corn a efetiva particrpaçao da Assernbiéia Legisiativa.

Estou ouvindo que o Estado de Minas estO sendo esvaziado. Quern disse
isso nOo estO acompanhando o que acontece em Minas Gerais, estO dizendo
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por ouvir falar. Talvez esteja sentindo aqui o reflexo do que acontece em toda
a NacOo, a quebradeira que ocorre no Pals. 0 Deputado Alberto Bejani citou
algurnas ernpresas que estão fechando as portas.

Corn toda certeza. isso é reflexo da equivocada politica rnacroeconOmlCa do
Governo - nOo do Governo do Estado de Minas Gerais, que é urn Governo
honrado, transparente e de credibitidade. Tanto isso é verdade que you
enurnerar algumas indOstrias que estão vindo para Minas Gerais, porque
acreditam neste Estado. acreditarn em seu Governador e na seriedade do
povo rnineiro. HO a Walita, que está vindo para Varginha, em tomb da qual
irão trabaihar mais seis indOstrias: Na uma indOstria de carroceria vindo para
Careaçu; a Bauducco, indOstria de biscoitos, que estO vindo para Extrerna; a
Dubar, que estO instalando uma indUstria de refrigerantes no Municipio de
tapeva. Para citar mais urn exemplo, a Batique, ernpresa genuinamente
rnineira. fabricante de equipamentos de telecornunicacOeS no Municlpio de
Belo Horizonte, foi cornprada por urn dos malores, se nOo o rnaior. grupo de
fabricantes de equipamentos de telecornunicacOeS do rnundo. Recenternente,
estive corn os executivos dessa empresa, dessa multinacional, que veto
conhecer de perto Os programas e Os fundos de incentivos para as indOstrias,
porque quer, em curto prazo, fazer investimentos da ordern de
US$170.000.000.00 no Pals - mercO dos contratos para atender 0 demanda
de tetefonia e de telecornunicacOes no Brasil - e estO a exarninar a opção de
vir para Minas Gerais. Estamos falando de tecnotogia de ponta, corn vaiores
agregados e corn ernprego de alta qualificacOo. tsso é incontestOvel. NOo
estou aqui a divagar; estou aqui a citar exernplos, a apontar, a mostrar que, a
despeito de toda a crise provocada pelo Governo Federal, o Estado de Minas
Gerais continua progredindo, sirn. E continua progredindo porque aqur existe
urn Governo sério e honrado, que gera credibilidade nos empresOrros.

Assim, quanto a moratoria de Minas. a história hO de registrar, se jO não o
fez, a antevisOo do Governador Itamar Franco de urn problerna que, mais dia,
menos dia, atingirO, corn toda a gravidade, as unidades da FederaçOo, porque
JO permeia todas eias, em rnaior ou menor intensidade. Queira Deus, ate para
que se faça justica, que Minas Gerais não seja a primeira. Mas, corn toda a
certeza, Os dias vindouros hOo de mostrar o acerto do Governador Itamar
Franco.

HO, por exernplo, a questOo da conta grOfica, em que Minas Gerais estO
adirnptente cornpulsoriarnente, de maneira discrirninada. Mas o cornprOrniSso
daquelas unidades que fizerarn acordo para pagar, em novernbro do ano
passado, 10% ou 20% de sua divida nOo for cumprido. Houve, entOo, uma
medida provisOria do Governo Federal, sensivel aos apelos de São Paulo.

H
H
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Este Pals está esquecido. 0 Governo Federal não tern o sentimento da
unidade federativa. So São Paulo governa o Brasil. Se o Governo faz uma
reforma. concentra-a em São Paulo.

Mas. corn toda certeza. haveremos de ver, em novembro deste ano. qual a
medida que o Governo Federal vai tomar, dentro do principio da isonomia.
para tratar os dois ou trés Estados que estão adimplentes e os demais
Estados. que não terão condiçoes de assumir o compromisso contratual
Quero ver medidas idénticas as que foram tomadas corn relação a Minas
Gerais e as organizaçoes internacionais, tentando impedir o desenvolvimento
desta unidade da Federação de maneira discriminatória.

Então o Governador acertou quando declarou moratoria. 0 Governador
acertou quando advertiu para o esgacamento do federalismo em nosso Pals.
O que ficou cornprovado agora, mais uma vez, corn o exemplo do Governador
de São Paulo, cue, do alto de sua ironia, não via pro blemas em tomar medida
cue tomou, mas, em relaçao a qua!, mercê da posição de Minas e do
Governador de Minas, corn as classes produtoras, os ernpresários e as
entidades representativas deste Estado, teve de recuar, sirn: recuar de uma
medida impatriótica.

E essa guerra fiscal so existe. porque não existe autoridade do Presidente
da Repéblica. Quando não ha autoridade do Presidente da Repiiblica, nada
mais pode haver de autoridade e de responsabiljdade no Pals. Pode haver
omissão de quern quer que seja. nunca do Presidente da Repüblica. Portanto,
está al, mais urna vez, a intervençao do Governador Itarnar Franco, firme
nessa questão, e tentam ridicularizá-lo. Por qué? Porque quis despertar a
consciéncia nacional. 0 Governo aqui tern dificuldades. A midia nacional nao
dá espaço para o Governo de Minas, rnas para o Governo federal dá. Será
que a mIdia nacional tern mais apreço pelo Presidente Fernando Henrique, e
menos pelo Governador Itamar Franco? Ou sera cue essa questão passa por
outro caminho? Então. temos. sim, de char mobilizaçoes. Temos de buscar
carninhos para trazer a consciência crItica do cidadão o que se passa.

Estranha-me os pronunciamentos dos nossos colegas da Oposiçao. Do
LIder do PSDB, do programa de televisão de ontem, do LIder do PFL e de
outros cornpanheiros. que estão a criticar a postura do Governador Itamar
Franco. Quando o Lider do PSDB no Governo estã ao lado do Governador
Itamar Franco, está ao lado de Minas Gerais e da soberania deste Pals. que
não pode ser ultrajada por quem quer que seja.

Portanto, meus senhores, conclamo a todos a apartear os nobres
companheiros, para que elevemos o torn dos debates desta Casa. Vamos
efetivamente colocar em prática e votar os projetos de interesse dos
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parlarnentares, de interesse ate da Oposicão, porque temos procurado nurna
linha de convergéncia entender e tanto quanto possIvel acordar. na  medida
em cue são projetos de interesse da sociedade. E isso que a sociedade
espera desta Casa. E esse o nosso clever. E é nesse sentido que conclamo
os companheiros. do Governo e da Oposição, para cue retornemos os
trabaihos, dentro daquilo que a sociedade espera do Poder Legislativo.

0 Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Não é surpresa ouvir, do nosso
LIder do Governo, as tratativas que este Plenário necessitava ouvir, e que
precisa procurar entender. Feliz do Estado que tern urn Governador da
estatura e do alcance que tern o de Minas Gerais.

Acompanhamos o desenrolar dos trabaihos e a argumentacão dos
parlarnentares, principalmente, meu Lider, Sr. Presidente, caros e nobres
colegas, dos Deputados do PSDB. Para mim isso não é surpresa nenhuma,
depois cue o nosso Estado, sob a egide do Governo do PSDB, se ajoelhou
ante o Palácio do Planalto, entregando, doando as nossas empresas.
Naquele momento, neste Plenário e nesta Casa. reinava o maior silêncio da
história do Poder Legislativo.

Onde estavarn para defender a Vale do Rio Doce, a CEMIG, o
CREDIREAL, o BEMGE e outros mais? Hoje condenam a acão do
Governador, que defende, a todo custo, os interesses de Minas Gerais,
porque está defendendo Furnas. Furnas não é do interesse de Itarnar Franco,
Furnas é do interesse de Minas, do Brasil, é uma ernpresa estratégica para
cue a nossa Nacão não fique entregue a outros interesses escusos, cue não
sejam Os nacionais.

0 Deputado Rogério Correia (em aparte) - Sr. Presidente, Lider Alberto
Pinto Coelho. não necessito de mais do que urn minuto para fazer urn quadro
cornparativo sobre a questão de Furnas. Observo o silêncio do PSDB e do
PFL nesta Casa. na defesa de Minas Gerais e de Furnas. 0 siléncio seria
evidente se tivéssemos, aqui, o ex-Governador Eduardo Azeredo. que teria
obedecido aquilo que mandasse Fernando Henrique Cardoso, que, por sua
vez. corno disse o próprio Aécio Neves, obedece agora aos ditames do FMI
na privatização de Furnas. E claro cue a acao do Governo Itarnar Franco é
distinta da ação do PSDB e do PFL - é a defesa de urna estatal, o que ele fez
questão de dizer que faria, durante sua campanha. Tern total solidariedade do
PT. tern total solidariedade daqueles trabalhadores que hoje defendem as
empresas nacionais contra a acão assassina do FM! em cima dos bens
brasileiros.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Quero, inicialmente,
agradecer a oportunidade de apartear o nobre Deputado Alberto Pinto Coelho
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e deixar aqui as seguintes reflexôes: primeiro, em relacâo a atuaçao do
Governador Itamar Franco, corn urna expressão tao forte e veemente em
relação a Furnas, contrapondo a fala do meu colega. nobre Deputado Paulo
Piau, quando, nessa justifrcatjva, na tentativa ate de ridicularizar o
Governador, coloca uma série de justificativas para mostrar o
desenvolvimento do Ceará. da Bahia, do Paraná, dizendo que é assirn
mesmo, porque a guerra fiscal existe, e ternos que nos conformar corn isso.
Não quero me conformar corn a paz. Esse conformisrno é inaceitável Tenho
a impressão de que alguns empresários, alguns poderosos que estão no
coma ndo podern estar muito satisfeitos corn essa paz, mas Minas não quer e
não aceita esse tipo de paz.

So para concluir, quero apresentar outra questao. Ouvi urn Deputado dizer
que as Diretores do Banco Mundial estavam muito preocupados corn a
situaçao. Se ficarmos preocupados corn o que pensarn a Banco Mundial, o
FMI, as grandes empresános o capital internacional, ternos que nos
conformar corn a poiltica neoliberal institulda. Não dá. Estou de acordo e do
lada do Governador Itamar Franco.

o Deputado Edson Rezende (em aparte)* - Sr. Presidente, Lider do
Governo, Alberta Pinto Coelho, a nossa questao é de soberania. Quando a
FMI se intromete no Estado Nação e o subjuga, perdemos a soberania
nacional Quando a Estado Federativo sofre a intramissão do Governo
Federal, perde sua autonomia como Estado Federativo, se subjugando as
ordens do Governo Federal. E a povo, corn a Estado Nação ou corn o Estado
Federatrvo não soberano, está tambérn subjugado as regras e as ordens do
FMI e, neste caso, do Governo Federal. Corn relaçao a Furnas, por acaso
haverá alguma instância juridica que assegure isso? Por acaso se impediu a
venda da Vale do Rio Doce? lmpediu-se a venda das acöes da CEMJG7
lrnpediu-se a venda da TELEBRAS e de tantas outras empresas nacionais
corn acöes judiciais?

Então, se o povo mineiro acha que nâo se pode vender Furnas, as
Deputados desta Casa tam bern devem estar 1a, juntos, para defendé-la.

* - Sern revisâo do orador.
2' Fase

o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a 1 2 Fase. a Presidéncia
passa a 2 Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votaçao da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidêncja informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião a

Projeto de Resolucao no 469/99, aprovado, em 10 turno, na reunião

447
extraordinária realizada hoje pela manhã, bern coma as Prajetos de Lei nos
90, 181, 221 e 262/99, que, no encerramento da sua discussão, receberam
emendas na referida reunião e foram devolvidos as respectivas comissôes.

o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, quero me valer do art. 164,
uma vez que meu partido fol acusado de ser ornissa diante das afirmaçOes do
lustre Deputada Rogérlo Correia. Não fiz uso do outro microfone porque, por
uma circunstância anterior, o sorn daquele microfone teria sido desligada. Dal
porque me desloquei para este microfone para solicitar a palavra pelo art. 164
do Regirnento Interna.

• Sr. Presidente - Corn a palavra. a Deputado Sebastião Costa.
• Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste

momenta, estou credenciado pela Liderança do PFL para dizer que nãa
somos ornissos; não somos hipócritas. Somas a favor das privatizacöes. sirn.
Nós a fornos quando a Dr. Itarnar Franco era Presidente da RepCiblica e
decidiu pela venda da Companhia SiderUrgica NacionaL Fomos favoráveis
porque entendemos que a Estado deve ser pequeno e eficaz. Assim, nas
outras decisôes que a Presidente Itamar Franco tomau, a PFL esteve a seu
ado, por entender que S. Exa. estava, naquele momenta, agindo pelo
interesse do Pals.

Corn relaçäo a Furnas, estamas discutinda a sexo dos anjos. Ninguém
discutlu aqui a privatizacãa ou nao de Furnas. 0 que se discutiu foram as
excursöes feitas a região. E viagem de helicóptero, de avião, demonstração
de farca. etc. Essas questöes é que foram discutidas aqui. Ninguém conhece
ainda a processa; ninguérn sabe coma sera feito, e ninguém sabe se será
feita este ana. Entãa, da rnaneira coma està, nos, do PFL, que somos a favor
das privatizacöes, somos contrárias a privatizacão de Furnas.

Mas, depois de canhecido a pracessa, se ele vier aa encontra do interesse
major do Brasil, teremos a coragem cIvica de assumir as nassas posrçöes. Sr.
Presidente, par ara, acha que estamos discutindo urna coisa que ainda não
aconteceu, e nem sei se está para acontecer em curto praza. Muita obrigado.

o Deputado Hely TarqUinia - Sr. Presidente, quera também falar
rapidamente, pelo art. 164, para fazer a defesa do PSDB, que está senda
acusada corn relaçäa aa FM!.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Hely Tarqüinia.
o Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, quero também falar

rapidamente, pelo art. 164, para fazer a defesa do PSDB, que esta sendo
acusado corn relacáo ao FMI, ao Presidente da Repüblica e a Furnas.
Entendemas que a Governadar Itamar Franca criau uma fgura de retórica,
quer chamar a atenção e quer fazer "marketing" corn Furnas. Temos em
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mâos os principros, as metas e as acöes básicas do Governo I tamar Franco
corn relaço ao FML ao Clube de Paris, ao BID e ac, BIRD. 0 Governador
cumpriu todas as metas quando foi Presidente da Repüblica.

Está aqur, bern claro: (- Lé:) "Divida Externa. 0 Brasil concluiu acordos
bilaterais da divida corn quase todos os palses, a partir do acordo bãsico corn
o Clube de Paris, e vern cumprindo pontualmente os compromissos
assumidos" - assumidos corn relação ao FM!.

For que a voz do Brasil. , naquela época. nâo se evantou? Serd que é
diferente, hoje, a posiço? F l6gico. ele e apenas urn ente federado. Embora
se fale muito em pacto federativo, o Brasil ainda está no sistema federativo.

Então, queremos fazer aqur a defesa do Presidente Fernando Henrique,
sirn, porque já estamos na terceira revisão do contrato corn o FM!, pois o
Brasil ainda não deu conta de honrar todas as suas dividas, todos os seus
compromissos Está honrando, sim. Por isso, sempre ha revisão

As reformas nào chegaram. Fe está buscando faze-las. mas existe Itamar
Franco, Bnzola e Lula pregando a ingovernabilidade e outras mil dificuidades,
corno tambérn as tern Itamar Franco ao governar Minas Gerais. Os dois estão
corn indices de popularidade em queda.

Assim, gostariamos de apelar para que o Governador Itamar Franco e a
base de apoio ao Governo nesta Casa entendam que essa contradiçâo
existe, rnas que precrsamos deixar de acusar o Presidente da Repüblica, que
tern drficuldades. srrn. para fazer a reforma po!Itico-partidárja para termos
govern abilidade, e a reforma tributária, tao discutida. For sinai, esta Casa está
cooperando e murto, corn uma comissão representada pelo Deputado Miguel
Martini junto a Michel Temer. Enfim, estamos precisando de paz, de trégua
Näo ha essa coisa de o partido estar entregando o Brasil, nào.

Não acreditamos que aigum Governador ou o Presidente nao esteja
procurando a meihor carninho. V. Exa.. Sr. Presidente, está procurando a
caminho certo. Teve dificuldades no inicio, mas estamos todos ao seu lado.
Assirn, é este a apelo que fazemos nesta Assembléja, para que a Governador
e a Presidente tenham apoio e para que deixernos de atirar pedras uns nos
outros. Muito obrigado.

Questöes de Ordem
0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, mesmo vencido o tempo do Lider

do Governo Itamar Franco, Deputado Alberto Pinto Coelho, V. Exa ainda
permitru cinco apartes, 0 Deputado Paulo Piau foi citado. Assim, gostaria de
soiicrtar-!he que ele pudesse receber o mesmo tratamento, ou seja. que Ihe
fosse dada permissao para falar, como foi dada aos Deputados, quando se
manifestaram durante a faa do Deputado Alberto Pinto Coelho, Lider do
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Governo.

Não havia também. naquele momento, além da decisão presidencral,
nenhum embasamento para que, vencido a tempo do Deputado Alberta Pinto
Coelho, houvesse condiçöes de ser dada a palavra a outros Deputados.
Agora. o Deputado Paulo Piau, atingido, quer se defender. Entendo e quero
fazer a defesa de que ele também pode fazer uso da palavra.

O Sr. Presidente - A Presidência deseja apenas esclarecer que. antes de
tomar a decisão, avaiiou o quadro no seu todo. Primeiro. a Deputado Paulo
Piau usou a paiavra na tribuna par 30 minutos. concedida pela Presidéncia
pelo art. 70. 0 Lider usou-a por 15 minutos. 0 tempo do Lider näo estava
vencido, estava para vencer, e a Presidência comunicou isso, corn
antecedéncia, aos quatro Deputados, estipulando o tempo, e chegou ao ponto
de cortar a palavra, decisào bastante incômoda, do Lider da Maroria. 0
Deputado Paulo Piau poderá, perfeitamente, fazer usa da paiavra na 31 Parte
da reunião ou poderá, no processo de encaminhamento de votacães ou de
discussOes, fazer usa da palavra, procedendo a sua defesa. A Presidéncia
esciarece que não está cortando, em absoluto, a palavra de nenhum
Deputado nesta Casa.

0 Deputado Hey Tarqüinio - Solicitaria o encerramento, de piano, da
reunião por falta de "quorum", pois não ha nOmero suficiente para votação.

O Deputado AntOnio Julio - Muito nos estranha essa obstruçOo do PSDB,
que não quer deixar a Assembléia trabalhar. Ate agora não estarnos
entendendo a que eles estão querendo obstruir. Ja que temos matérras
irnportantes a serem apreciadas. solicitaria a recomposicão do "quorum".

0 Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita ao Sr. SecretOrro que
proceda a chamada para recomposiçao do "quorum".

O Deputado Paulo Pettersen - (- Faz a chamada.)
0 Sr. Presidente - Responderarn 31 Deputados. Nâo temos "quorum" para

votacão. mas o temos para discussão.
Discussão de ProposiçOes

0 Sr. Presidente - Prosseguimento da discussOo, em 1 1 turno, do Proposta
de Emenda 0 Constituiç0o n° 13/99, do Deputado JoOo Leite. que acrescenta
a Constituição do Estado o art. 300 e suprime o inciso I de seu art. 139. A
Comissão Especial opina pela rejeição da proposta. Continua em discussão a
proposta. A Presidéncia verifica, de pIano, que sete Deputados deixaram a
PlenOrio, desconfigurando o "quorum" necessário para a continuação dos
trabaihos.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunrão, convocando os
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Deputados para as reuniöes extraordinárias de amanhã, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a reunião ordinária também de
amanhã. as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na ediçao anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 4 2 REUNIAC EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As dez horas do dia nave de juiho de mil novecentos e noventa e nave,

comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Elmo Braz, Paulo
Pettersen, Ailton Vilela e Marco Regis, membros da supracitada Comissão.
Havendo nOmero regimental, a Presidente, Deputado Elmo Braz, dedara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Paulo Pettersen, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
par aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
distribui ao Deputado Ailton Vilela o Projeto de Resolução no 408/99 e as
Projetos de Lei n o

s 277, 294 e 308/99: e ao Deputado Paulo Pettersen, as
Projetos de Lei n os 187 e 238/99. Encerrada a i a Parte dos trabaihos, passa-
se a 1a Fase da Ordem do Dia. corn a discussão e a votação de pareceres
sobre proposiçôes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados as Pareceres de Redaçao Final do Projeto de
Resolucao no 408/99 (relator: Deputado Ailton Vilela) e dos Projetos de Lei
n

o
s 187 e 238/99 (relator: Deputado Paulo Pettersen). Passa-se a 2 Fase da

Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sabre matéria de
deliberação conclusiva das comissöes. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados as Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n o

s 277,
294 e 308 (relator: Deputado Ailton Vilela). Prosseguindo. a Presidente
suspende a reunião par alguns minutos para que outras matérias sujeitasa
aprecjação do plenário sejam colocadas em condiçoes de ser apreciadas. As
11h30min, são reabertos as trabalhos corn a presença dos Deputados Elmo
Braz, Marco Regis e Djalrna Diniz. A Presidéncia distribul ao Deputado Marco
Regis a Projeto de Lei n° 343/99. Submetido a discussão e vatação, é
aprovado a Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 343/99 (relator:
Deputado Marco Regis). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlarnentares, convoca as membros da Cornissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Cornissöes, 19 de agosto de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Marco Regis - Maria Olivia.

ATA DA 15 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E
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RECURSOS NATURAlS

As quinze horas do dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e
nave, comparecern na Sala das ComissOes as Deputados Cabo Morais, Maria
José Haueisen. Antonio Roberto e Fãbio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Havendo nOmero regimental, a Presidente, Deputado Cabo
Morais, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A seguir a Presidente inforrna que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Informa, ainda, que designou a Deputado AntOnio
Roberto coma relator dos Projetos de Lei n

os 64 e 48/99 e a Deputado
Adelina de Carvalho, do Projeto de Lei n o 37/99. ApOs. Iê oficios do Sr.
CirIaco Serpa de Menezes, Superintendente Regional da CODEVASF,
prestando informaçOes, em resposta a requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, sabre a construção da Barragern de São Gregório e soticrtando a
interferéncia da Camissão junto a FEAM a fim de se agilizar a processo de
analise e concessão de Iicenca de instalação para essa obra: do Sr. Rogéria
Dutra Rabelo. Presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente -
CODEMA -, solicitanda a agendamento de reuniãa em Lavras, para tratar da
descentralizacão de atividades da FEAM, visando agilizar a encaminhamento
das questOes ambientais e a estruturacão de urn modelo piloto de
gerenciamento ambiental: e do Sr. Luiz AntOnio Games, Presidente da
Câmara Municipal de São Laurenço, solicitando a realizacão de audiência
pOblica da Comissão nesse municIpio, para discutir problernas ambientais da
região. A PresidOncia passa a discussão e a votação de proposicOes sujeitas
a apreciacão do Plenario da Assembléia e concede a palavra ao Deputado
AntOnio Roberto , relator dos Projetos de Lei n

os 16 e 64/99, ambos no 2°
turno, para proceder a leitura de seus pareceres. Quanta ao Projeto de Lei no
16/99, a relator conclui par sua aprovação na forma do Substitutivo n°1, e
quanta ao Prajeto de Lei n o 64/99, conclui par sua aprovação na forma do
vencido no 1 0 turno. Colocados em discussão e votação, cada urn par sua
vez, são aprovados as pareceres. A seguir, a Presidente passa a palavra ao
Deputado Fábio Avelar, relator do Projeto de Lei n o 302/99, due emite parecer
concluindo par sua apravacão corn as Emendas n°s 1 e 2. Colocado em
discussão e em votação. e aprovado a parecer. A seguir. a Presidente passa
a discussãa e a votação de propasicOes que dispensarn a apreciacãa do
Plenãrio da Assembléia. A Presidéncia submete a votacão as Requerimentos
de n

o s 371. corn a Emenda no 1; 398 e 438/99. Colocados em votaçaa, cada
urn par sua vez, são aprovados as requerimentos. Passa-se a 3' fase da
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Ordem do Dia, corn a aprovação dos requenmentos do Deputado Edson
Rezende. em que solicita seja realizada audiéncia püblica. corn membros da
sociedade civil e representantes de entidades governamentais e não
governarnentais, para discutir a degradação do rio &ão Francisco, suas
causas, consequéncias e iniciativas de preservacao: do Deputado Fábio
Avelar, em que solicita a realização de debate pUbhco no ámbito desta
Comissão para a discussão de assunto de relevante interesse püblico, qual
seja o da preser-vaçao dos rios mineiros contra a pesca predatOria corn uso
indiscriminado de redes, tarrafas e outros instrurnentos para a captura de
peixes, do Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja enviado oficio ao
Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Sr. Raimundo Garrido.
convidando-o a cornparecer a esta Casa. a firn de discutir o PROAGUA e o
Prograrna do Semi-Arido do Nordeste Brasileiro e da Area Mineira da
SUDENE. do Deputado Arlen Santiago. em que solicita seja enviado oficio ao
Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM -. Sr. José
Cláudjo Junqueira Ribeiro, e ao Diretor-Gera! do Instituto Estadual de
Florestas - JEF -. Sr. Evandro Xavier Gornes convidando-os a comparecer a
esta Comissão a firn de prestar esciarecirnentos sobre as atividades do Grupo
Canadense de Mineraçao na comunidade de Paredão de Minas. distrito do
Municipio de Buritizeiro. localizado no Norte de Minas, que vern contribuindo
ainda mais para a degradaçao do meio ambiente na regiào. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissôes, 18 de agosto de 1999.
Cabo Morals, Presidente - Maria José Haueisen, Antänio Roberto.

ATA DA 1 ga REUN!AO ORDJNARJA DA CCMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e quinze minutos do dia dez de agosto de mil novecentos
e noventa e nove. comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados João
Paulo, Elaine Matozinhos. Dalmo Ribeiro Silva e João Leite (substituindo o
Deputado Mauri Torres, por indicaçao da Liderança do PSDB), membros da
supracitada Comissão Está presente. também, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Havendo nürnero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo.
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Cornissão
presentes. A segurr, o Presidente inforrna que a reunião se destina a
realizaçao de audièncja pCiblica corn a participaçao de representantes da
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sociedade civil, para se discutir a venda clandestina de gas de cozinha e se
analisarem as denãncias da acão de falsificadores. Após, a Presidëncia
esciarece que serão ouvidos na reunião os Srs. Gilmar de Souza Coelho.
Chefe de Serviços, representando o Sr. Marco AntOnio Fajardo Roldão.
Diretor Financeiro e Administrativo do Instituto de Pesos e Medidas - IPEM:
AntOnio Mario Pinheiro de Azevedo e Raimundo Alves de Rezende.
tecnologistas seniores do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial - INMETRO; Maria MOnica de Oliveira Castro,
representando a Sra. Lucia PacIfico Homern, Vereadora a Cãrnara Municipal
de Belo Horizonte e Presidenta do Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais - MDC; Stael Christian Riani, Inspetora
Regional da Secretaria de Direito EconOrnico do Ministério da Justiça: José
Eustãquio de Castro, Diretor Juridico do Sindicato dos Trabalhadores no
Comércio de Minérios e Derivados de Petrbleo do Estado de Minas Gerais -
SITRAMIGO. e João Carlos Fadlallah, Presidente do Sindicato Transportador
e Revendedor de GLP do Estado - SIRTGAS. A Presidéncia registra, ainda, a
presenca dos Srs. Marco TUlio Martins Vilaca e Paulo Roberto Martins Vilaça,
do SIRTGAS. e Ivan Soares Campos Tunes, da MINASGAS. Ato continuo, a
Presidéncia passa a palavra ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva. que explica o
objetivo da reunião. Em seguida, os convidados fazem suas explanacOes e
respondem as perguntas formuladas pelos Deputados, conforme consta nas
notas taquigráficas. Transcorridos os debates, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão lé requerimento do Deputado Antonio Andrade em que solicita seja
realizada audléncia püblica corn os convidados que menciona. para se
discutir o 'bug" do milOnio. Após. o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta
requerimentos em que solicita sejam encaminhadas cópias das notas
taquigraficas da reunião ao Ministério PUiblico, para a devida apreclacãO, e
seja encaminhado ao Secretário da CiOncia e Tecnologia pedido de
informaçOes acerca dos entendimentos de sua Secretaria corn a Agéncia
Nacional do Fetróleo. Usa da palavra a Deputada Elaine Matozinhos, que
apresenta requerimento em que solicita a Agência Nacional do Petróleo e as
bases distribuidoras do GLP o envio de re!acão dos revendedores de gas de
cozinha no Estado. Subrnetidos a votação, cada urn por sua vez, são
aprovados os requerimentos. 0 Deputado João Paulo passa a Presidéncia a
Deputada Elaine Matozinhos e, logo apOs, apresenta requerimento em que
solicita seja realizada audiência pOblica corn Os convidados que menciona,
para se discutir o aumento abusivo dos combustIveis. Submetido a votação, é
o requerimento aprovado. 0 Deputado João Paulo reassume a direcao dos
trabalhos e tece as Oltimas consideracOes sobre o assunto em tela. Cumpnda
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a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares. convoca as membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 17 de agosto de 1999.
João Paulo. Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Antonio

Andrade.
ATA DA 16a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia onze de agosto de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissôes Os Deputados João
Leite, Glycon Terra Pinto, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros
da supracitada Comissão. Encontram-se presentes também as Deputados
Carlos Pimenta e Márcio Kangussu. Havendo nUmero regimental, a
Presidente, Deputado João Leite. declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura da seguinte
correspondência: carta do Sr. Alcenor Correia de Jesus, em que comunica a
Comissão que policiais militares do 25 0 Batalhão de Matozinhos vérn
causando transtornos a população daquele municipio. Passa-se a discussão
e a votação de proposiçôes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia.
A relatora, Deputada Maria Tereza Lara, procede a leitura do Parecer para a
1° Turno do Projeto de Lei no 108/99, que conclui pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo n o 1. e do Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei

C 299/99, que conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 3,
da Cornissão de Constituição e Justiça. Colocados em votação, são
aprovados as pareceres. Em seguida, a Deputado João Leite passa a
Presidência ao Deputado Glycon Terra Pinto, tendo em vista a apreciação de
matéria de sua autoria. A relatora, Deputada Maria Tereza Lara, procede a
ieitura do Parecer para a 1° Turno do Projeto de Lei no 373/99, que conclul
pela aprovação da matéria corn a Emenda no 1. Colocado em votação, é
aprovado a parecer, e rejeitada a Emenda no 1. E designado novo relator o
Deputado Marcelo Gonçalves. Ato continua, passa-se a fase de apreciaçäo
de matéria que dispensa a apreciaçao do Plenário. 0 Presidente submete a
votaçãa, em turno Cinico, as Requerimentos n°s 470/99 a 498/99. do
Deputado João Leite, as quais são aprovadas, cada urn por sua vez. Em
seguida, passa-se a discussão e a votação de praposiçöes da Comissão. 0
Deputado João Leite apresenta requerimentos solicitando seja realizada
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reunião conjunta desta Cornissão com a Comissão de Meio Ambiente, corn a
presenca dos convidados que menciona, para se discutir grave problema
ambiental detectado no Municipio de Forrniga: seja realizada audléncia
püblica para se debater a situação dos adolescentes internados no Centro de
ntegracão do Adolescente, de Sete Lagoas, tendo em vista denincias
apresentadas; e sejam enviados ao Procurador-Geral de Justiça as
dacumentas e a denüncia contra a Promotoria de Justica de Uberlãnda
apresentados pela Vereador Adalberto Duarte. 0 Deputado Adelmo Carneiro
Leão apresenta requerimento em que solicita seja realizada, corn a presenca
dos convidados que menciona, audiência püblica para se debater a Lei no
12.971, de 1998, que dispöe sabre a seguranca bancária. Colocados em
votacão, são aprovados as requerimentos. 0 Deputada Rogério Correia
apresenta requerimento em que solicita seja realizada, na Escola Municipal
Lucas Monteiro Machado, localizada nesta Capital, corn a presenca dos
convidados que menciona, audiência püblica para se discutir a possivel
construção de urn presidio na regiãa. E aprovada a requerimento corn
emenda do Deputado João Leite, em que solicita seja discutida, também, a
construcão do presidio no Bairro Nova Gameleira, corn a presenca dos
convidados que menciona. 0 Deputado João Leite retarna a direçãa dos
trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Comissãa para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Cornissöes, 18 de agosto de 1999.
João Leite. Presidente - Glycon Terra Pinto - Marcelo Gonçalves.

ATA DA 10 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE
HABILITAcAO

As dez horas do dia doze de agosto de mil novecentas e noventa e nave,
cornparecern na Sala das Comissães as Deputados Jaão Leite, Alberta
Bejani. Ivo José e Doutar Viana, rnembras da supracitada CornisSão.
Havendo nümera regimental, a Presidente, Deputada João Leite, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimenta do Deputada
Alberta Bejani. dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par
apravada e e subscrita pelos membras presentes. Sabre a mesa, as
seguintes correspondéncias: Requerirnentas n

os 2.527/99 e 2.541/99, da
Cãmara Municipal de Uberaba, em que se solicita aos DeputadoS João Leite
e Cristiana Canêda a rejeiçãa do Projeta de Lei no 356/99, que cria a
autarquia do Departamento de Trãnsita do Estado de Minas Gerais -
DETRAN-MG; Oficia no 9271/99, do Sr. Ronalda Jacques Camargos Cunha,
Chefe do Departarnenta de Trãnsito de Minas Gerais - DETRANMG, que
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encamrnha a complementacão das informaçOes solicitadas pela CPI. Em
seguida, o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Mario
Werneck, Presidente da OAB de Santa Luzia: Josias Torres de Resende,
Detetive, Humberto Moura de Souza. proprietárjo da Auto-Escola Alpha. de
Santa Luzia, e iron da Silva Miler, ex-Detetive, e a discutft e votar proposiçoes
da Comssão. Passa-se a 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
drscussão e a votaçao de proposicoes da Comissão. São submetidos a
votação e aprovados os seguintes requerimentos: do Deputado Ivo José.
solicitando sejam convocados os Srs. Ivaldo Cruz, Ivan Aparecido de Lirna.
Gilberto Pereira da Silva. João Batista de Melo, Lücio de Oliveira e Antonio
Camilo. Delegado, para prestarem depoimento a esta CPI, que irO apurar
possivers fraudes na emrssOo de carteiras de habilitaçOo na cidade de Pouso
Alegre. requer. ainda, seja oficiado ao Diretor do DETRAN-MG, sugerindo o
pronto afastamento dos membros da banca examinadora daquela cidade ate
a apuraçao total dos fatos: do Deputado Alberto Bejani, soUcitando sejarn
convocados os Srs. Aureo Enock Ferreira, Izabel Jesus de Souza e Maria de
Lourdes Silva, da cidade de Astolfo Dutra. par-a prestarem esclarecirnentos a
esta ComissOo. Cumprida a finalidade da reuniOo, a PresidOncia agradece a
presença dos parlamentares convoca os membros da ComissOo para a
próxrma reunião ordinOria, determina a Iavratura da ata e encerra os
tra ba I hos.

Sala das CornissOes, 19 de agosto de 1999.
João Lerte. Presidente - Doutor Viana - Miguel Martini - va José - Alberto

Beja n i.
ATA DA 72 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO

DA PREVIDENCIA E DA AçAo SOCIAL
As onze horas e trinta mrnutos do dia doze de agosto de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Ivo José,
JoOo Leite e Lurz Menezes. Havendo nOmero regimental, o Presidenfe.
Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerrmento do Deputado João Leite. dispensa a leitura da ata da reuniOo
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes
Ato continuo, o Presidente suspende a reuniOo, As 14 horas são reabertos os
trabalhos, com a presença dos Deputados Ivo José, Luiz Menezes e Ronaldo
Canabrava Passa-se a 3° Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votação de proposrçOes da Comissão. 0 Deputado Ivo José transfere a
Presidéncia ao Deputado Ronaldo Canabrava e apresenta quatro
requerrmentos em que solrcita: 10 - seja marcada audiOncia pOblica para o
més de setembro deste ano, juntamente corn a Comissão de Direitos
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Hurnanos, para se discutir a formação do Conseiho Estadual de Defesa dos
Direitos do Portador de DeficiOncia Fisica; 2 0 - seja realizada audréncia
p/iblica para se discutir o direito de as maridos das funcionOrias pObircas
serem assistidas pelo Instituto de Previdëncia dos Servrdores do Estado de
Minas Gerais: 3 1 - seja realizada visita ao local do acampamento de cerca de
300 familias. as margens da Rodovia BR-381, no MunicIpra de Periquito, no
Vale do Aco: 4° - seja realizada audiência pOblica para se discutir a
possibilidade de dernissão de 300 funcianários das empresas COPASA-MG e
CEMIG. Colocados em votacão, cada urn por sua vez, são aprovados as
requerimentos. Reassumindo a PresidOncia, o Deputado Ivo José solrcita ao
Deputado Ronaldo Canabrava que proceda a leitura de requerimento do
Deputado Rogério Correia, em que solicita seja realizada audiência pOblica
para se debaterem as repercussOes da reestruturacão do !NSS. Colocado em
votação é aprovado a requerimenta. A segurr. a Deputado Ivo José rnforma
que, por motivo de força major, não poderO cornparecer ao debate pOblrco
sabre a tema "Contra o Trabalho Infantil - Lugar de Crianca E na Escola",
convoca as membros da ComissOo para a próxrma reuniOo ordinOria,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes. 17 de agosto de 1999.
va Jose. Presidente - Luiz Menezes - Cristiana CanOdo.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N° 144/99

Comissão de Constituicão e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Gil Per-elm, a projeto de lei em anOlise pretende
seja dada a denaminacão de Arquiteto José Corrêa Machado ao drstrrto

- : industrial do MunicI p lo de Montes Claros.
Publicado em 20/3 1 99. veio a projeto a esta Comrssão pam exame

preliminar, em atendimento ao que dispOe a art. 102. III. "a". do Regimento
Interna.

Fundamentacãa
A proposicOo em exame dO a denominacãO de Arqurteto José Corrëa

Machado ao distrita industrial de Montes Claros.
A iniciativa atende aa disposta no art. 61, XVI, da Constrtuicão Estadual,

qu e estabelece coma atribuiçãa desta Casa legislar, cam a sançãa do
"	 Governador, sabre bens de daminio pOblico. Além dissa, a propasrcOa estO

em consonOncia corn a dispasta na Lei n° 5.378, de 3/12/79, que estabelece
normas para a denominacão de estabelecimento, instituiçOo e própria pOblico.
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458Nâo existe, pois, impedirnento legal 	 trarnitaçao do projeto, que se
encontra de acordo corn a Iegislaçao perbnente.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela Juridicjdade pela constitucjonalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 144/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes, 18 de agosto de 1999.
Ermano Batista. Presidente - Agostinho Silveira. relator - Eduardo Daladier -

AntOnio Julio - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 438/99

Comissão de Constituicao e Justiça
Relatórjo

0 Projeto de Let no 438/99. do Deputado Dalmo Ribeiro Silva visa a
declarar de utilidade püblica o Instituto Municipal de Saüde e Acao Social de
Monte SiOo - MS -, corn sede no Municipio de Monte Siäo

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102. III, 'a", do
Regirnento Interno, a proposiçao, após ter sido publicada, foi distribuida a
esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente quanto aos aspectos
juridico, constitucional e legal.

Fundamentaçao
A matéria e regulada pela Lei no 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos Indispensávets a declaracao de utilidade pUblica, os quals foram
plenarnente atendidos conforme atesta a docurnentação constante no
processo. A enttdade comprovou ter personalidade juridica, estar em
funcionamento hO mais de dois anos e ser dirigida por pessoas idOneas e que
não recebem remuneracoo pelo exercicio de suas funçOes.

Objetivando retificar o nome da entidade apresentamos emenda ao art. 10da proposicao
ConclusOo

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade pela constitucionajidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 438/99 corn a seguinte Emenda n o 1

EMENDA N`1
D&-se ao art. 10 a seguinte redação:
'Art. 10 - Fica declarado de utilidade pOblica o Instituto Municipal de SaOde e

AcOo Social de Monte Sião - MS -, corn sede no Municipio de Monte SiOo.".
Sala das CornissOes, 19 de agosto de 1999
Antonio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N`439/99

Comissão de Constituicao e Justiça

459
Relatório

0 Projeto de Lei no 439/99, do Deputado João Leite. objetiva declarar de
utilidade pOblica o Desafio Jovem Peniel de Uberlândia, corn sede no
MunicIpio de UberlOndia.

Publicada em 9/7/99, vem a matéria a esta Comissão para exarne
prelirninar. conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A proposiçào encontra-se corretamente instruida corn os documentos

indispensOveis a declaracão de utilidade piblica, previstos na Let no 12.972,
de 27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatarnos que a entidade mencionada no projeto tern personalidade
juridica, estO em funcionarnento hO mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idOneas e que não recebem remuneração pelo
exercicto de suas funçOes.

Conclusão
Pelo exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 439/99 na forma proposta.
Sala das CornissOes, 18 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - AntOnio Julio -

Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO JNICO DO PROJETO DE LEI N° 441/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

0 Deputado César de Mesquita. por meio do Projeto de Lei no 441/99,
pretende seja declarada de utilidade publica a Sociedade de Educaçao e
Promoção Social Imaculada ConceicOo - Lar Santa Terezinha, corn sede no
MunicIpio de Araxá.

Publicado em 9/7/99, foi o projeto distribuido a esta Cornissão para exame
prebiminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentacão
A entidade referida é pessoa juridica, conforme comprova a documentação

juntada ao processo, e, conforme atestado pebo Presidente da COmara,
funciona hO mais de dois anos, contando corn diretoria cornposta de pessoas
idOneas e nOo rernuneradas pebos serviços prestados a essa instituiçOo.

For preencher os requisitos indispensOveis 0 declaracOo de utilidade publica
previstos na Lei no 12.972. de 27/7/98, somos peto acolhimento da
proposiçOo.

11
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Estamos apresentando emenda sornente para retfticar a nome da entidade.

Conciusão
Em face do relatado, concluirnos pela ,juridicidacje. constitucionalidade e

iegaUdade do Projeto de Lei no 441/99 com a Emenda n o 1, apresentada aseguir.
EMENDA N o 1

DE-se ao art. 10 a seguinte redaçäo:
"Art. 10 - Rca deciarada de utiiidade pUblica a Sociedade de Educaçao e

Promoço Social Imaculada Conceicao - SEPROSIC -, corn sede no
MunicIpio de Araxá.".

Sala das Cornissoes 19 de agosto de 1999
Antânio Julio, Presidente - Errnano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - Paulo Piau.
PARECER PARA 0 1 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 449/99

Comissão de Constituicão e JusUça
Relator-jo

De autoria do Governador do Estado, a proposicão em epigrafe, enviada a
esta Casa por meio da Mensagern n o 39/99, revoga o art. 9° da Lei no 11.050,
de 19/1/93, modificado pelo art. 28 da Lei no 11.406, de 28/1/94, que dispOe
sobre verba honoraria atribuida aos membros de conselhos curadores ou de
órgãos colegiados equivalentes.

Publicado no "Diário do Legisiativo" de 10/7/99, fol o projeto distribuido a
esta Comissão para ser apreciado no que tange aos seus aspectos jurIdico,
constitucional e legal, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a', do
Regirnento Interno.

Corn fuicro no § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei no
244/99, do Deputado Dims Pinheiro, foi anexado a proposiçao em tela.

Fundarnentacao
A proposlção tern por objetivo abolir a verba honorOna percebida por

rnembros de conseihos de adrninistracao de conselhos curadores e de
órgãos colegiados equivalentes, a cargo dos quais se coloca a administracao
de autarquias e de fundaçaes do poder pUblico.

Os conselhos de administraçao das autarquias e das fundaçOes pOblicas
em geral detOm algumas competêncas legais comuns, a exemplo das
referentes ao exame das normas de administracao da entidade, do seu piano
de acao e respectrvo orcamento e da prestacão de contas da instituiçao e a
deliberaçao sobre essas matérias.

O exercIcio das funçoes atribuidas aos conselhejros desses órgãos
colegiados constitui mOnus pObhco, porque se trata de encargo decorrente de
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el, que obriga Os individuos a desempenharern certas atividades em
beneficio da coletividade ou da ordem social, independentemente de
remu neração.

A esse fato acrescente-se que a desempenho da funçao de conselherro é
serviço relevante a ser registrado no curriculo pessoal.

A proposicão encontra respaldo nos principios constitucionais da
moralidade e da impessoalidade, ao promover o desinteressado exercIcio das
funçöes atribuidas a esses conseiheiros, responsáveis pela efrciOncia na
administracão das entidades vinculadas ao poder p6bVco.

A medida mostra-se, tambérn, razoável, diante da economia que propiciará
aos cofres püblicos nesse momenta em que o Estado passa por uma situação
de efetiva insuficiência de recursos financeiros.

A iniciativa, portanto, está harmonizada corn os principios constitucionaiS da
moralidade e da impessoalidade, previstos no "caput" do art. 37 da
Constituicão Federal, alterado pela Emenda a Constituicão n o 19, bern como
corn o principio da razoabilidade, previsto no "caput' do art. 13 da
Constituição do Estado. São esses princIpios norteadores dos atos da
administração publica que garantem uma adrninistração proba e transparente,
voltada par-a a supremacia do interesse pOblico sobre o particular.

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

legalidade do Projeto de Lei n o 449/99.
Sala das Cornissöes. 18 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Agostinho Silveira -

Adelrno Carneiro Leão - Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE RESOLUçAO No 469/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

O Projeto de Resolução no 469/99, que objetiva conceder licença 30

Governador do Estado par-a se ausentar do Estado por periodo superior a 15
dias, foi apresentado pela Mesa no exercIcio de cornpetência regimental
privativa e em consonãncia corn o art. 62, inciso XII, da Constituicão do
Estado.

Aprovado no 1° turno em 18/8/99, sem apresentacão de emenda, retorna a
projeto ao exame da Mesa a fim de receber parecer par-a a 2 0 turno, nos
termos do art. 195, c/c a art. 189, do Regimento Inter-no.

FundamentacãO
O projeto em exame preenche Os requisitos formais relativos a matéria,

estabelecidos pela Constituicão do Estado e pelo Regimento Inter-no, razão
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pela qual somos favorãveis a sue aprovação.
Conclusão

Diante do exposto, nosso perecer é pela aprovacão, no 2° turno, do Projeto
de Resoluçáo n° 469/99 na forma original.

Sale de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 19 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - Dilzon Melo. relator - José Braga - Durval

Angelo - GU Pereira.

COMUNICAcOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçA0

- 0 Sr. Presidente despachou, em 18/8/99, a seguinte cornunicação:
Da Deputada Maria Olivia. dando ciência a Case do falecimento do Sr.

Antonio Nestor de Oliveira, ocorrido em 14/8/99, em Santo Antonio do Monte
(- Ciente. Oficie-se.)

TRANSCRIçAO
"Agricultura sem Polltica*

De cifras em cifras e cenas em cenas, o setor agricole continua aguardando
uma politica definitiva, que permita ao Brasil cumprir o seu tao propalado
destino de celerro do mundo. Esta semana, promoveu-se mais urna dessas
jogedas de marketing. Os ministros de area econOrnica e Francisco Turra, da
Agncultura, estiverarn reunidos e sairam falando em urna audaciosa mete de
exportaçOo de produtos agricolas. 0 objetivo, pare ser alcançado em cinco
anos, é vender no exterior pelo menos U5S45 bilhOes anuais. E urn
prognóstico possivel, especialmente nurn regime cambial realista. como 0 que
estã em vigor atualmente, já que ditado pelas leis de rnercado. Mas não sera
factivel, se o governo mantiver sue postura de so ficar na retOrica, sern
passar a açOo. Tanto que. da reunião, não se teve noticia de disponibilização
de recursos pare o financiamento da safra.

O campo e urn setor perseverante no Brasil. Foi responsável pela âncora
verde do inicio de Plano Real e voltou a dar substancial colaboração agora
pare evitar a explosOo de inf]açOo. Mas não é urna area capaz de conviver
com juros nos patamares atuais. Não ha pre ço minimo suficiente pare taper o
buraco da cirande financeire, ja que o produtor trabelha corn margens
rninimas. Não custe lembrar ainda que o setor é ligado ao comportarnento da
lei de oferte e procure. Urn produto pode render rnuito, dependendo des
condiçOes climáticas e des interferéncias nos preços des 'cornrnoditties'. E
pode render quese nada, ern caso de super-oferta.

Os grandes proprietários ainda conseguern financiamentos em condiçOes
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vantejosas, muitas vezes ate no exterior. 0 que fata mesmo é urne atueção
oficial voltade pare o grande contingente de pequenos produtores. São eles
que podern colocar a sefre em patarnares muito superiores aos atuars,
estranharnente cornernorados pelos ministros que entrem e seem no governo.
Para voltar ao tema de metes - tao cares as autoridedes - fez tempo que 0

Brasil estima urna colheita de cern rnilhOes de toneladas de grãos. E fez
tempo que este objetivo é sempre adiado.

Em urn pals corn as dirnensOes brasileiras, corn tanta terra agriculturável
ociosa, corn tente necessidade de eviter o crescirnento dos centros urbanos e
de abrir oportunidedes de emprego no interior, é inexplicável - pare não user
terrnos rnais fortes - o desceso oficial corn a agriculture. Ministros gostam de
tirar fotografies em reuniOes e de fezer pomposos discursos. Mas deveriam
entrar ne file do Banco do Brasil pare pegar urn ernpréstimo destinado a
financier o plantio e a colheita e fazer as contas de quanto custa pagar Os

extorsivos juros cobrados atualmente."
- Publicado de acordo corn o texto original, transcrito a requerirnento do

Deputado Paulo Piau.
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46BELO HORIZONTE, SABADO, 21 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 61 REUNIA0 ORDINARIA, EM 19/8/99
Presrdência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira, Antonio Julio e

Maria Tereza Lara
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Pale: 1' Fase (Expediente): Ata

Correspondéncia: Oficio n° 6/99 (solicita a retirada de tramitaçao do Projeto
de Lei Complementar no 1/99), do Presidente do Tribunal de Contas do
Estado - Oficios - 2° Fase (Grande Expediente): - Apresentaçao de
Proposiçoes: Projetos de Lei n o

s 510 e 511/99 - Requerimentos n os 577 a
581/99 - Comunicaçoes: Comunicaçoes dos Deputados Marco Regis e Maria
Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Hely Tarquinio,
Sargento Rodrigues. Alencar da Silveira JCnior. Alberto Bejani, Marco Regis e
Pastor George - lnterrupçao e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento

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

Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto
Bejani - Alencar da Silveira Junior - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto - AntOnio
Andrade - Antonio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio Julio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo BrandOo - Eduardo Daladier -
Elaine Matozinhos - Elbe BrandOo - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José - JoOo Leite - JoOo
Paulo - Joào Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José
Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Rémolo Aloise - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiáo
Costa - Sebastiâo Navarro Vieira,

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl4min. a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-SecretOrio, para proceder 0 leitura

da ata da reunião anterior.
1°Parte

l a Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado João Paulo, 2 0- SecretOrio "ad hoc', procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

Correspondéncia
- 0 Deputado MOrcio Cunha, 1°-SecretOrio "ad hoc", lé a seguinte

correspondëncia:
OFICIOS

No 6/99. do Sr. Sylo da Silva Costa. Presidente do Tribunal de Contas,
solicitando a retirada de tramitacão do Projeto de Lei Complementar no 1/99.
(- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 1/99.)

Do Sr. Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes, encaminhando nota oficial,
firmada por ele e pelo Ministro da Justiça, relativa a paralisacOo dos
caminhoneiros ocorrida entre 25 e 29/7/99. (- A Comissão de Transporte.)

"OF IC 10*
Senhor Presidente.
Em resposta ao Oficio n° 1.571/99/5GM, datado de 18 de agosto do

corrente, mediante a qual sou convocado para prestar esciarecimentos a
essa augusta Assembléia Legislativa sobre "a reunião mantida corn a
Excelentissimo Senhor Governador a respeito do risco irninente de a Estado
ser atingido pelo caos social", atendendo a Emenda n° 2 ao requenmento dos
Deputados Marcia Cunha, João Paulo e José Milton, comunico a V. Exa. que
me coloco a disposicOo para comparecer ao PlenOrio desse parlarnento.

Peço-Ihe "venia", no entanto, para tecer as seguintes consideracOes a
propósito da prefalada convocaçOo:

A publicidade como obrigaçOo da adrninistracão pOblica e mesmo coma
requisito de eficOcia da atividade publica diz respeito aos atos oficiais, vale
dizer as atos jurldicos adotados pelo poder pOblico que surtarn efeitos no
Ombito da adrninistração pUblica ou externamente.

Por óbvio, não se pode ter a conteOdo de uma reuniãa havida entre S. Exa.
o Governador do Estado e seus auxiliares diretos corno urn ato juridico. Trata-
se, na verdade, de atividade de rotina, sem que se lhe possa apontar a
surtirnento de efeitos juridicos como é prOprio dos atos oficiais. Em nOo se
tratanda de ato cuja publicidade se impOe como decorréncia de mandamento
constitucional ou legal, é licito supor que a convocacãO revela-se inócua, por
nOo ser pertinente a ata oficial.

NOo fosse por esse motivo, e ainda que "ad argumentandurn" se admita a
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reunião como urn ato administrativo, seu conteüdo nao seria passIvei de
publicidade. E que, apesar de a Consttuiçao da Repüblica, em seu artigo 5 0 .
XIV, assegurar a todos o acesso a informaçao. ou seja, conceder ao individuo
o direito de obter dos órgãos p6blicos as informaçoes que dgam respeito aos
seus interesses particulares, ou aos interesses de algum grupo ou aos de
toda a coletividade, nossa Lei Major, no inciso XXXIII do artigo supracitado,
permite que a autoridade pübhca recuse a divulgaçao daquelas informacoes
cujo sigilo seja imprescindivel a segurança da sociedade e do Estado, o que
se aplicaria a esse caso especifico. Dessa forma, minhas declaracöes
perante essa Casa nada acrescentariarn ao noticiário veiculado pela midia
sobre o assunto.

Ademais nessa mesma linha, faz-se mister observar também que a Código
Penal Brasileiro, em seu artigo 325, estabelece a pena de detençao de seis
meses a dais anos para quem "revelar fato de que tern ciência em razão do
cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-Ihe a revelaçao", e que
o artigo 144 do Código Civil Brasileiro estipula que "ninguem pode ser
obrigado a depor de fatos, a cujo respeito, por estado ou profissao, deva
guardar sigilo".

For fim, a Iegislaçao especifica da Policia Militar estabelece corno crimes
"deixar, no exercicia da funçao, de observar lei, regulamento ou instrução" e
"revelar fato de que tern ciência em razao de cargo ou função ou facilitar-Ihe a
divulgaçao, em prejuIzo da administraçao militar", segundo se infere dos
artigos 324 e 326 do COdigo Penal Militar, considerando-se, ainda, coma
transgressaes disciplinares, previstas no artigo 13 do Regulamento Disciplinar
da Policia Militar- (Decreto n° 23.085, de 10 de outubro de 1983), "tratar de
matéria sigilosa de qualquer natureza fora do âmbito apropriado e deixar de
cumpnr normas regulamentares inerentes ac, cargo.

For tudo isso, Senhor Presidente. nào poderia. sob pena de ferir a
legislaçâo constitucional e infraconstitucional vigorante e a ética palicial-
militar, incorrendo, na prática de infraçao penal e de transgressao disciplinar,
revelar fato que deva permanecer em sigilo e de que tenho conhecirnento em
razäo do cargo de Comandante-Geral da Pal icia Militar do Estado de Minas
Gerais, diretamente subordinado, a Iuz da Canstituiçao Estadual ac,
Governador do Estado, autoridade a quem devo obediéncia enquanta no
exercIcio dessa funçao.

Na oportunidade, expresso a V. Exa. meus pratestos de elevado apreco e
distinta consideraçao.

Atenciosamente,
Mauro Lücio Gontijo, Comandante-Geral da Policia Militar de Minas Gerais."
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* - Publicada de acordo corn a texto original.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposiçöes

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauta) - A Mesa
proposicöes e a conceder a palavra aos oradores inscritos
Exped iente.

- Nesta oportunidade, &ão encaminhadasa Mesa as seguintes proposiçôes:
PROJETO DE LEI N O 510/99

Cria a Medalha Calrnon Barreta.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criada a Medalha Calmon Barreto, que será concedida as

pessoas fisicas ou juridicas que se tenham dedicado ao desenvolvimento de
atividades culturais e turIsticas no Estado.

Art. 20 - A cerimônia de entrega da Medaiha Calmon Barreto sera realizada
anualmente, no dia 19 de dezembro, coma parte das comemoraçöes do
aniversãrio da cidade de Araxã, de cujo calendário oficcal passa a fazer parte.

Art. 3° - As condecoraçöes serão entregues pelo Governadar do Estado, de
acordo corn o cerimonial estabelecido pelo regimento do Conselho da
Medalha Calmon Barreta.

§ 1 1 - Os agraciados receberão diplomas assinados pelo Governador do
Estado. pela Presidente, pelo Presidente de Honra, pelo Vice-Presidente e
pelo Secretãrio do Conselho da Medalha.

§ 21 - A relacao dos agraciados cam a Medalha Calmon Barreto será
publicada no orgão oficial dos Poderes do Estado.

Art. 4° - A Medalha Calmon Barreto sera administrada par Conselho
constituIdo de um representante de cada um dos seguintes órgãos:

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Secretaria de Estado da Cultura;
III - Secretaria de Estado de Turismo;
IV - Conseiho Estadual de Cultura;
V - Conselho Estadual de Turismo;
VI - Prefeitura Municipal de Araxá;
VII - Cãmara Municipal de Araxá;
VIII - Universidade do Estado de Minas Gerais.
§ 1 1 - 0 membro do Conselho da Medalha serã indicado pelo titular do

órgão representado e nomeado pelo Governador do Estado.
§ 2° - 0 Conselho da Medaiha Calrnon Barreto elegerá urn Presidente, urn

Vice-Presidente e urn Secretária entre seus membros, de acordo corn as
normas estabelecidas par seu regimento.

passa a receber
para a Grande
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§3" - Ao Prefeito Municipal de Araxá sera concedido o tItulo de Presidente

de Honra do Conselho, sern direito a voto.
§ 40 - Os membros do ConseJho no seräo remunerados pefo exercIcio do

Cargo.
Art. 50 - 

Compete ao Conselho da Medalha Calmon Barreto
I - elaborar seu regimento;
II - aprovar os candidatos indicados para receber a medalha:
Ill - zelar pelo prestigio da medaiha:
IV - aprovar as medidas necessárias ao born desernpenho de suas funçoes:
V - suspender ou cancelar a direito de usa da medaiha, nos termos do

regimento:
VI - manter acervo atualizado de objetos e publicaçoes referentes ao

homenageado:
VII - rnanter livro de registro, em que serão inscritos, por ordern cronologica,

os names dos a g raciados corn a rnedalha e seus dados biográficos.
Parágrafo ünico - Constaräo no regimento as especificacoes de tarnanho e

desenho da rnedalha e do diploma, bern como as condiçães e
particulandades de sua concessão.

Art. 6° - 0 Conselho da Medalha Calmon Barreto se reunirá ordinariamente,
conforme determinar o regimento, e extraordinariarnente por convocaçào de
seu Presidente

§ 1 0 - 0 'quorum para deliberaçao do Conselho é de urn terço de seus
rn em bros.

§ 20 - A concessão da medalha será aprovada pelo voto secreto da rnaioria
absoluta dos rnernbros do Conselho.

Ad. 70 - 
Compete aos membros do Conselho da Medaiha a i nd j cagäo decandidatos a recebé-la.

Parágrafo ünico - As indicagbes conteräo o norne cornpleto e a qualificaçao
do candidato a homenagem, seus dados biográficos, a relaçâo de serviços
por ele prestados nas areas da cultura e do turismo e a relação das
condecoracOes clue possuir.

Art. 8 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao
Art. 9° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniôes de agosto de 1999.
César de Mesquita - Alberto Pinto Coelho - Carlos Pirnenta - Bené Guedes -

Luiz Fernando Farra - Paulo Pettersen - Antonio Andrade - Rogerlo Correia -
Olinto Godinho - Djalrna Drniz - Hely Tarquinio - Agostinho Siiveira - Sebastião
Navarro Vieira,

Justrficacao: Em tupi-guarani, AraxO significa "lugar alto onde primeiro se
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avista o sol". A fama da fertilidade de suas terras, de seu clima e de suas
águas milagrosas atraiu colonizadores que dizimaram uma tribo de Indios, a
dos arachás. que habitava a região ha quatro séculos. No sec. XVIII. morou
na cidade a legendária Dona Beja, responsOvel, segundo a hrstórra, pelo fato
de o Triângulo pertencer ao Estado de Minas Gerais.

Em 1944, corn a inauguração do complexo turistico e arquitetOniCO do
Barreiro, envolvendo o Grande Hotel, termas e fontes de aguas minerais, o
municipio passou a atrair turistas de todo o mundo. Atualmente. Araxá passa
por urn momenta singular em sua vocação turistica. A restauracãO das
termas, ja em funcionamento, e a proximidade da reabertura do Grande Hotel
colocam o municipio novamente em evidéncia, no que se refere ao turismo,
em Minas Gerais, no Brasil e no mundo.

A vocação turistica da cidade, aliada a história do artista maior de nossa
terra, Calrnon Barreto, nos motiva a apresentar este projeto de lei, esperando
a rnelhor acolhida entre nossos pares. Trata-se de urna medaiha que ira
hornenagear as mineiros vinculados ao turismo e a arte. A segurr,
transcrevemos trecho extraIdo da publicação '0 Trem da Hcstória" (" Boletim
Informativo do Setor de Patrimônio Histórico da Fundação Cultural Calmon
Barreto", ano 4. n° 13. abril, maio e junho de 1994 - ediçâo comernorativa dos
dez anos de existência da Fundação Cultural Calmon Barreto e homenagern
desta entidade ao seu patrono).

Cairnon Barreto
Nasceu na cidade de AraxO no dia 20/11/1909. Filho de Anibal Barreto e

Alfonsina de Carvalho Barreto, viveu a primeira infància na Fazenda Garimpo
do Ouro, propriedade de sua familia.

0 despertar para a arte
Estudou no Grupo Delfim Moreira. Instituto Brasil (fundado par José Bento

Coelho) e na Escola Nossa Senhora Auxiliadora (particular). que funciOnoU fla
residéncia do Sr. José Marçal da Cruz. a qual tinha como respOflSáVe l a

professora Luza Baptista Machado.
De acordo corn seu depoirnento. sua iniciação nas artes ocorreu ainda

cedo: "Tinha terminado a curso primário quando aqui apareCeU urn pintor
chamado Pedro Leopoldo Vieira, formado pela Escola de BeIas Ades da
Bahia. Naquele tempo não havia universidades, e sim escolas. Ele veio pintar
a casa do CeI. Adolpho Ferreira de Aguiar, porque se usava pintar frutaS nas
varandas e salas de jantar. Então eu vi esse pintor trabalhafld o na vizinhanca

de nossa casa e o achei muito feliz, porque ele cantava eflqUaflt0 prntav3. Eu
era muito vagabundo, como todo menina, moleque, coma todoS daquela
dade, andava de pé no chão. vivia 0 beira dos corregoS. Pensei 6 aqUllO que

6L
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eu quero aprender. Eu ficava o dia inteiro vendo-o pintar. Eu chamuscava
umas tintinhas dete e comecej a rebocar as paredes da minha casa. Então ele
começou a reclamar e disse a meu pat: Quem sabe seu rnenino tern jeito para
a arte?

E começou a ensinar-me desenho e pintura por 5 mil réis por més"
Em marco de 1922 embarcou para o Rio de Janeiro corn o pintor Pedro

Leopoldo e a familia.
Corn apenas 12 anos de idade começou a trabalhar na Casa da Moeda e a

frequentar uma escola de formaçao de desenhistas e gravadores. Teve
formidávejs mestres, e, Segundo suas próprias palavras, "nâo ha talento no
individuo, ha o mestre".

Calmon acreditava que so a vontade não era suficiente para que alguérn se
tornasse urn grande artista: era preciso ter a mao de urn born mestre para
guiO-lo peto mundo das artes.

Corn 14 anos, apbs passar no exame de admissOo, ingressou na Escola de
Betas Artes. Foi aiuno de Augusto Girardet, Otto Reim e Hilariäo. Conviveu,
também, durante esse perlodo corn os artistas e professores Leopoldo
Campos, Jorge Soubre, Herminio Pereira e Francisco Marinho, que
trabalhavam na Casa da Moeda,

A convivéncia corn esses mestres trouxe , como conseqüência, oaprimoramento do seu trabalho A partir de 1924 houve o reconhecjmento do
seu talento por pane da critica especializada, o que veto confirmar a sua
teoria sobre o papet fundamental que o mestre exerce na formaçao do antista

Os prémios
Nesse ano obteve rnenção honrosa (de 10 grau) no Salão Naciona! de Betas

Aries e foi, também, aprovado no exame de admtssão para a curso de
gravura intitutado "Modejo Vivo e Rudimentos e Perspectjvas" ministrado pelo
gravador italiano Augusto Girardet.

Em 1926 obteve a medatha de bronze do Salão Nacional de Betas Aries e,
no ano seguinte, a medatha de prata (Prêmio Maria Pardos). Em 1929 venceu
urn concurso cujo prêrnio era uma viagern 0 Europa-' o prOmio
máx p mo a que urn ariista em formaçao poderia aspirar naquela época, pois
havia sido ganho por COnd:do Portinari. Calmon obteve esse sucesso corn 0baixo-retevo "Garimpe p ros" e a gravura em aco intitutada "lndio".

Na Europa, além de visitar inUmeros museus nos paises que percorreu,
freqUentou, em Roma, os restritos cursos da Real Escola da Medaiha, que
admitia no mOxirno, 50 alunos do mundo inteiro. FreqUentou. também, cursos
na Rela Academia Ripetto e no Circuto Artistico. Na avatiaçao de Calmon,
todos esses cursos não se igualavam aos conhecimentos que o mestre
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Girardet the proporcionara no Brasil.

Em 1932 retornou ao Brasit e foi nomeado Gravador-Mestre da Casa da
Moeda. Esse trabatho imitava, restringia o espirito irrequieto e criativo do
jovem Catmon Barreto, que abandonou o cargo em 1934. Dedicou-se. entOo,
0 ilustração de revistas e jornais, tais como: "Revista da Semana", "0 Malho',
"0 Cruzeiro", "Fon-Fon" e o "Jornal", do Rio de Janeiro. Nesse ano foi eteito
membro do Conselho Nacionat de Betas Aries, seçOo gravura.

O escultor
Como escuttor obteve, em 1938, a medalha de prata no SalOo Nacionat de

Betas Aries, corn as seguintes obras: "Ponta da Cripta", monumento em
bronze de Laguna, "Crucifixo de Mausotéu" e uma série de baixos-retevos.
Como gravador, obteve medatha de ouro corn o trabalho "Orquideas".

Em 1939, corn o baixo-retevo "Bataiha de Guararapes" (obra doada peto
autor a Fundacão Cultural Calmon Barreto em 1990), obteve a medalba de
ouro no Salao Nacionat de Betas Aries.

No exercIcio da docëncia, Catmon foi professor de diversas disciplinas na
Escota de Betas Aries do Rio de Janeiro. Foi professor-assistente de desenho
de modeto vivo (1942-1947) e professor titular da cadeira de Anatomia e
Fisiologia Antistica, pela quat defendeu teses em 1951.

Durante a sua atividade de professor. abandonou a gravura e dedicou-se a
escultura, modalidade em que conseguiu atguns de seus maiores louros.

0 pintor
Sua carreira coma pintor se deu após a sua aposentadoria como professor.

Apaixonado pelo Brasit e por tudo que fosse brasileiro, Catmon nutria uma
profunda admiraç0o peta tradição pictOrica brasileira e a considerava a melhor
das Americas. Dentro da Escola Impressionista, Calmon considerava Visconti
tOo born ou methor que os pintores franceses.

Em 1968 retornou a Araxa e iniciou uma nova fase na sua produção
artIstica.

Corn excecOo das marinhas pintadas durante o peniodo em que rnorou no
itonat fiurninense, sua pintura é centrada na história. nas tradiçOes e na
paisagem regional. Isso fez com que Calmon fosse considerado a "pintor da
nossa história".

Em 1984, apOs ter participado do movimento pro-cnlacOo de uma entidade
cultural em Araxa, Calmon foi o escothido como patrono da fundacOo.

Coma patrono. Calmon nOo se lirnitou apenas a emprestar seu name 0
instituicOo. No ano de 1987 fez a doaçOo da tela "A chegada do Zebu ao
Brasil" para ser vendida e, corn isso. sanar as dificuldades financeiras da
entidade. Isso. felizmente, nOo foi necess0nio, e essa obra, hoje, faz parie do
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nosso acervo.

Corn a finalidade de incentivar e valorizar o artista local. Calmon idealizou e
redigiu a regulamento do I Salão de Artes Plásticas de Araxá. cuja abertura Se
deu em maio de 1988.

Foi presença marcante nesses dez anos da Fundaçäo; ora doando obras
de grande valor artistico, ora cedendo Os direitos de reproduçao fotográfica de
telas que retratam fases da nossa histáha. Tais reproduçoes estão expostas
no Museu Sacro da Igreja de São Sebastião.

Calmon Barreto foi colaborador do jornal "Correio de Araxá", de Leonilda
Scarpellini Montandon, no qual fez uma análise da obra de Bento Antonio da
Boa Morte, que se constitui em Onica fonte de pesquisa sobre o escultor, que
aqui viveu no século XIX.

Escreveu vãrios livros, tendo publicado apenas "Araticum - HistOrias de
Calmon Barreto'. Foi membro da Academia Araxaense de Letras, na qual
ocupou a cadeira nümero 9, vaga deixada pelo Sr. Clodoveu Afonso de
Almeida, cujo patrono é Casimiro de Abreu.

Calmon Barreto faleceu em Araxá, no dia 9/6/94.
Calmon Barreto amou profundamente a cidade onde nasceu e quando a ela

se referia era corn saudade que o fazia, sern perder, contudo, 0 espirito critico
que o caracterizava: "Aqui era urna cidade muito pacata, once havia arte em
tudo. For volta de 1915 a 1920, a cidade era de uma beleza fora do comurn,
dentro do seu estilo colonial. Tudo isso foi destruido pela burrice hurnana com
a mania de imitação do estrangeiro".

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça e de Turismo para
parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 511/99
Declara de Utilidade Püblica a Corporação Musical São Sebastião de

Bandeirantes, corn sede no Municipio de Mariana.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Corporação Musical São

Sebastião de Bandeirantes, corn sede no Municipio de Mariana.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 19 de agosto de 1999.
Ivo José
Justificação: A Corporação Musical São Sebastião de Bandeirantes,

fundada em 29/9/68, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tern coma
objetivo primordial a formação de rnUsicos de instrumentos de sopro e de
percussão, que participam de eventos artisticos, culturais, populares e
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recreativos estimulando a juventude a ingressar na banda de miisica.
Diante do exposto, julgamas procedente que esta Casa acoiha a justa

reivindicacão da Corporacão Musical &ão Sebastião de Bandeirantes: o titulo
de utilidade püblica.

- Publicado, vai a projeta as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educacão para deliberacão nos termos do art 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 577/99, do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja formulado apelo ao

Presidente da CEMIG corn vistas a que envie a esta Casa as informaçOes
que menciona. (- A Mesa da Assernbléia.)

N o 578/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, solicitanda seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacOeS corn o Dr. Francisco Goncalves
Filha por ter denunciado medicos anestesistaS de Divinópolis pela cobranca
ilegal de serviços medicos de pacientes do SUS. (- A Comissãa de Saide.)

N° 579/99, do Deputado Alberta Pinto Coelho, solicitando a transcrlcãa, nos
anais da Casa, da carta do Governador do Estado ao Presidente de
Moçambique, na qual é renovado a compromisSo de união dos povos
lusófonos par meia da Cornunidade dos Paises de Lingua Portuguesa.

N° 580/99, do Deputado Bilac Pinto, solicitanda seja encaminhado aa
SecretOrio de Transportes e Obras Piblicas pedida de inforrnaçôes sabre a
cumprimenta do cranograma das obras de duplicacão da Rodovia Fernão
Dias, especialmente do trecho situado entre os Municipios de Nepornucena e
Extrema. (- Distribuidas a Mesa da Assembléia.)

N° 581/99. do Deputada Rogério Correia, solicitando seja consignada nos
anais da Casa rnanifestacãa de repUdia pela absolvicãa dos oficiais
envolvidos no massacre dos trabalhadores rurais sem terra em Eldorado dos
Carajás, em 17/4/96. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

ComunicacOeS
- São também encaminhadas a Mesa camunicacOes dos DeputadoS Marco

Regis e Maria Olivia.
Oradores Inscritas

O Sr. Presidente - Corn a palavra. a Deputado Hely Tarqüinio.
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, pessoas

presentes nas galerias, imprensa, volto a esta tribuna para contestar a nossa
lustre amigo Alencar da Silveira Junior, Deputado pelo PDT do Sr. Leonel
Brizola, o qual acusou a Lider da Opasicão de estar parando a Assembléia
Legislativa. Nãa é a Lider. A função de Lider nos faz compo rtar, as vezes, de
forma mais aguda e vertical. 0 PSDB e o PFL, corn o apoio do Deputadc



H

474
Miguel Martini, do PSN, tern projetos de contrapor e, ao mesmo tempo. de
compor corn o Governo, no que tange a administração do Estado de Minas
Gerais.

Como Poder Legislativo, temos todas as variáveis da contradição. Portanto,
para que as negociaçöes possam ocorrer, para que Os projetos possam ser
burilados, melhorados, avaliados e para que a existéncia dos Poderes seja
harmonica, paradoxalmente existem Os conffltos. E nessa contradiçao que, as
vezes, nos encontramos no Plenário, cumprindo a missão de Lider. Isso já foi
previamente acordado na reunião da bancada. Não é uma posição isolada.
Então, quando V. Exa., que é homem de televisão e de radio, pede que os
telespectadores me observem bern, porque estou parando a Assembléia
Legislativa, gostaria de dizer que estamos vivendo urn rnornento de confronto
do Governador itamar Franco corn sua base de apoio, supostamente base de
apoio, porque hoje, neste Plenário, quando se verificou o total de presenças a
partir da contagem do nümero de Deputados pelo Sr. Secretário, durante uma
verificaçao de votação, observamos que o total de Deputados em Plenário era
42, mas no painel eletrOnico apareceram 27 votos. Como constatamos a
presença de trés ou cinco Deputados do PSDB, faltou a base de apoio do
Governo para votar Os projetos que V. Exa. juga tao importantes.

Temos, ex-Lider, Deputado Alencar da Silveira Junior, responsabilidades
para julgar, elaborar e fiscalizar, porque a nossa funçao primordial é muito
mais do que elaborar leis, mas fiscalizá-las, mesmo as leis constitucionais.
Muitas vezes, na Comissào de Constituiçao e Justiça. de que fui Presidente,
verifiquei muita inconstitucionalidade corn mérito politico.

As vezes, ate vemos necessidade de votar contra, mas, como aqui existe o
mérito politico e o mérito juridico, ternos de procurar a media, procurar a
virtude, que esté no meio. Temos consciéncia, sim, de que as leis
constitucionais são as principais, e uma lei constitucional muitas vezes anula
a proposta de urn projeto de lei ordinária inconstitucional, se for bern julgada
na Comissão de Constituição e Justiça.

Estamos sernpre atentos a nossa responsabilidade corn relação as leis e,
depois de oito anos nesta Casa, corn a boa-vontade da assessoria e dos
juristas que aqui existern, já temos noçOes gerais do que vem a ser jurIdico,
do que vem a ser constitucional, do que vern a ser uma lei ordinária, uma lei
complementar, urna legislação infraconstituciorial etc. Isso é so para dar-lhe
uma idéia de que, nesta Casa, estarnos seguindo o processo legislativo corn
alguma responsabilidade. Verificamos que V. Exa. quis provocar a
desaglutinação do PSDB, naquele rnomento, fazendo corn que a Deputada
Elbe Brandão, no mornento da votação de seu projeto, entrasse naquela
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atmosfera de discórdia - rnas temos a certeza de que ela é urna Deputada
bastante lücida para entender que não se passa por cima de urn acordo de
bancada. Tambérn tenho projetos na pauta de hoje, sobre os transgénicos e a
retirada das rnultas de trãnsitos. mas isso não é tao importante assim. V. Exa.
diz que a Casa estã parada e precisa elaborar leis. Mas acho que, de leis, o
Brasil está cheio. Precisamos é de fiscalizar as leis, de fazer as leis
constitucionais funcionarem no Pals, terminar as leis cornplernentares de
1988 - o que ainda não ocorreu -, etc. Nossas leis, muitas vezes, são
eficientes, mas em sua grande maioria, corn certa autocrItica, são ate
dernagógicas - feitas, as vezes, para beneficiar urn servidor piblico ou para
fazer "lobby" de urna classe.

Precisariamos estar, aqui, muito rnais conscientes, para fiscalizar as leis
constitucionais, para que não façamos leis ordinárias tao inconstitucionais
como são elaboradas, as vezes. E ha mais uma agravante: o Poder
Legislativo precisa ter auto-estirna na hora de fazer as leis e na hora de
fiscalizá-las, porque 80% das leis elaboradas neste Plenário, nesta Casa, nas
comissOes temáticas, passarn por duas plenárias, mas o Governador as veta,
e a Assernbléia acornpanha o veto do Governador, por urna questão politica.
E nào e sO isso: os projetos de lei do Governador geralmente são votados,
aprovados, sancionados e regularnentados; em sua quase totalidade. E urn
aspecto pejorativo que o Poder Legislativo tern enfrentado: elaborarnos
nossas leis, e 100% delas vão ao Governo, mas somente 5% são
regulamentadas. Todos Os Deputados são testemunhas disso.

Então, queria dizer apenas. Deputado, que estarnos de mãos dadas, no
Poder Legislativo, abertos a todas as bancadas, mas temos de cumprir nossa
missão, corno Lider do PSDB, e prornover urna contradição salutar nesta
Casa. Pode estar certo de que nâo fica nenhurna mãgoa. Aqui. o contraditório
tern de ser ern alto nivel, corn razão. E agradeço ao Sr. Presidente. Ern urna
próxirna oportunidade, varnos comentar mais esse assunto.

O Sr. Presidente - Corn a palavra. o Deputado Sargento Rodrigues.
o Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pOblico presente. em primeiro lugar, gostaria de fazer urn
esciarecimento. Ca ültima vez ern que estive nesta tribuna, infelizmente, em
funcão do tempo, não me foi possivel dar a replica ao nobre cornpanheiro
Deputado Alberto Bejani.

O Deputado Alberto Bejani fez algumas declaraçöes desta trbuna que me
deixararn apreensivo, em virtude dos fatos que envolverarn o menor que
praticou a tentativa de roubo contra uma senhora cujo marido trabaiha no
gabinete de urn outro Deputado. Essa senhora saiu desesperada, procurando
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urn pohcial, a fim de pedir socorro. Então, o Cabo Teodoro, do 1 

0 
Batalháo, foi

ao encontro dessa senhora e, após fazer a apreensao do rnenor, teve suas
açöes mal interpretadas infelizmente, pelo nosso companhejro desta Casa.
Antes da acão do Cabo, o porteiro da Procuradorja .Gera! de Justiça já havia
interfendo na acão, e o menor, debatendo-se na tentativa de fuga, bateu
contra o solo e se ferru. Não é verdade que o Cabo tenha saIdo arrastando 0
menor aqui, na frente da Assembléja. Quero deixar bern claro Clue o Cabo da
Policja Militar não saru arrastando o menor. E esse menor, que no momento
rnentiu para o policial, dizendo Clue tinha 11 anos, verificamos depois, tinha 15
anos de idade. E foi conduzido para a Delegacia de Orientaçao de Menores.

0 Clue me chamou a atençao é Clue estamos vivendo uma inversão de
valores. Aquela senhora - Clue estava desesperada -, bern como várias outras
mulheres Clue freqUentam as nossos centros urbanos, vém cada vez mats
clamando por segurança püblica. E, infelizmente quando a policia age, temos
O drssabor de algumas Interferéncias ate desastrosas, como essa Clue
aconteceu corn o Cabo. lnfel!zmente ele teve a sua prisão decretada
surnariamente peio Comançjante do Destacamento da Capital, Ce!. SeveroFui ao 10 Batalhão frz uma visita ao Cabo, e, graças a Deus, o Ce!. Severo
revogou a sua ordem, e a policial ja se encontra trabaihando normalmente.

Quero deixar bern ciaro, mais uma vez, Clue ele não arrastou a menor. A
ocorréncia poircial relata perfeitamente a Clue aconteceu naquele dia. Da
üitrma vez Clue estive nesta tribuna não pude explicar novamente a Clue havia
acontecido. Se! que Os te lespectadores Clue estäo me ouvindo, assim come
este Plenário e as galerras, sabern Clue esses menores infratores estão
cometendo delitos, fazendo urn verdadejro arrastão em várias partes do
centre de Belo Horizonte e vêm trazendo uma onda de terror na nossa
Capital, por falta de segurança. Mas quando os flosses policiais vão agir,
cada vez mais, temos a ação da polIcia limitada, corn vários tipos de
inter-feréncra a que vem inibindo a sua acão e trazendo cada vez mais
intranquilidade nos centres urbanos.

Gostaria de pedrr a atençao dos senhores parlamentares para Clue
tenharnos consciêncra, para Clue deixem a polIcia traba!har. Gostaria tambérn
de deixar bern clara Clue sou contra esse tipo de violéncia, porque, assim Clue
ele estivesse detido, seria conduzicjo, assim come foi, mas no da forma
come a Cabo for abordado. Ele não teve culpa nenhuma, e o menor, Clue era
nfrator, passou a ser a vItima, 0 Cabo, Clue estava cumprindo estritarnente a

Clever legal, passou a ser o vilo da histbria. 0 Clue não podernos adrnitir é a
inverso de valores que vem acontecendo nesta cidade e no Bras!l nos dias
de hoje, no que drz respeito aos menores infratores. Menores infratores
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também merecern ser presos, se assirn a lei determinar. E necessária a ação
da policia reprimindo esses menores infratores porque, quando as nossas
esposas vão as ruas e nossos fiihas vaa a escola, muitos de nós, tenho a
certeza, já recebemos várias queixas de arrastãe de rnenores rnfratores que
rnuitos consideram inocentes, rnas Clue, na verdade, estão praticando crimes
bárbaros.

Gostaria de deixar bern Clara a situacão em Clue se envolveu urn cabo da
Policia Militar: ele não arrastou e menar pela rua. Quando ele prendeu e
menor, este ja estava machucado. Urn seguranca da Assembléia é também
testemunha, rnas não quis se identificar pelo recero de alguma retaliaçãa.
Deputado, o cabo nãe praticou tal atitude. 0 menor já havia se debatido
contra a grade. Ninguém se preocupou corn a senhora que estava sofrendo a
acão do irrfrator. Na verdade, a vitima era ela. Sabemos que o menor pode
ser vitirna de ação pUblica, de me distribuicãe de renda, mas nâo podemas
inverter a situaçâo, trarisformanda a infrator em vitima, ficando a vitirna
relegada a Ciltimo piano.

Tenho outra denUncia séria para fazer, envolvendo a 2 1 Companhia de
Neves, comandada pelo Major Marco Auréiio. Infelizrnente, Os policiais
rnilitares contirruam trabaihando de servente de pedrerro, cantinuam senda
usados. A denincia Clue trago a tribuna é muito mars séria, porque essas
fotos que chegaram ananimamente ao meu gabinete dizem que o major
Comandante da Companhia de Neves, além de utilizar a viatura policial Clue é
empregada na area aperacional, utilizava também a mão-de-obra dos poiiciais
rnilitares que estavam trabaihanda na area operacional, na reforma de sua
residëncia, que fica no MunicIpio de Belo Horizonte. na  regiâa do Barreiro. Se
não bastasse, existem outras denLincias além dessas Clue acaber de citar.

No mês de fevereiro do corrente ano, de posse de documenteS que
apreseritavam indicios de várias irregularidades cometidas pelo Major Marco
Aurélio, Cornandante da 2a Cornparihia Independente de Ribeirãe das Neves,
estivemos corn a Sr. Coma ndante-Geral da Policia Militar, Ce!. Mauro LLicio
Gontijo, levanda ao conhecirnente de S. Exa. tais probiernas e solicitanda dele
Clue as fates fossem apurados.A situaçao inicialmente apontada se referia
principaimente a questöes administativas, come prrsOes de servidores e
escalas de service irregulares. Passadas seis meses, nenhurna providéncia
foi tomada, e continuam chegande denCncias de Clue o referide oficial
permanece cornetendo várias tipos de irregularidades.

Come a texte é rneie longe, naa you ler na totalidade para Clue outros
companheires possam fazer comentárioS. Nessas denCncias Clue esteu
fazende, a Major Marco Auréiio, Comandante da 2a Companhia Independente
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de Neves, utilizou a mão-de-obra, segundo denUncias do carcereiro de name
Genair Rosa da Silva, lotado no Centro de Educaçao de Neves. Existem
também denüncias de que a Major teria levado também quatro detentos da
penitenciána, cam autorização da direção local, para transportar tijolos. de
frente da Companhia para sua residéncia no Municipia de Belo Horizonte, de
que também a Sr. Niltinho, proprietário de urn reboque, tern laços estreitos de
retacionamenta corn a Comandante da 2 Companhia. Segundo denüncias
que rondam essa Cornpanhia, o major estaria tendo urn percentual nos
veiculos rernovidos apreendidos em "blitze" feitas pela Policia Militar no
referido municipio. As denüncias são sérias, e é par isso que estou diante
desta tribuna. Ha sers meses, levei rsso para a Cel. Mauro Lãcio Gontijo, e
nenhuma providéncia fat tomada. Não podem dizer que não tivemos a devido
zeta de procurar a autoridade competente para efetuar tais denUncias. Nãa
dizer que a Deputado so vem a esta tribuna para criticar a Comando da
Policia Militar. Não venharn dizer que o Deputado está utilizando esta tribuna
para perseguir algum oficiaL Na qualidade de Deputado, tive a zeta de
encaminhar todas as documentaçoes de irregularidades cometidas pelo Major
Marco Aurélro. mas nenhuma providéncia foi tomada. Ha aqui tarnbém uma
denUncia de que ate as refeiçOes destinadas aos policiais rnilitares que
trabaiharn na guarda da cadeia de Neves também são controladas pelo
major, corno a docurnento que segue, corn tiquetes assinados par ele. Feb
que eu saiba, a Centro de Educação de Neves é subardinado a Secretaria de
Interior e Justrça: então, a major não paderia estar controlando refeiçOes que
são destinadas aos palrcrais militares. Parte dessas refeiçoes também são
levadas para sua residéncia e lacradas par ordem do mesmo oficial.

Não estou campreendendo: par que a major deveria estar preocupado corn
a segurança pabHca da cidade, está preocupado em controlar marmitas que
são destinadas aos policiais militares?

Se nãa bastasse, quanta a essa obra que a major está fazendo: a sua
residéncia - nãa é casa funcional do Cornando -, recebernos a deniincia de
que deterrnrnou aos policrais da Companhia que arrecadassem tijalas nas
cerân-iicas locais. Assirn foi feito, e foram arrecadados 10 mil tijobos para
serem empregados na reforrna da Companhia, contudo apenas 200 tijolos
foram empregados na Companhia. 0 restante foi levado para sua residéncia
particular, na região do Barreiro, no rnunicipio de Bela Horizonte.

0 Deputado João Paula (em aparte) - Muito obrigado. V. Exa. traz aa
debate dois temas e duas denüncias. Minha abordagern seria cam relaçao a
primerra. Gostaria de dizer que não you entrar na questão objetiva que V.
Exa. traz, e sim anunciar que a Comissãa de Defesa do Consumidor estará
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realizando uma audiência pãblica para tratar da violéncia no Hipercentro,
gerada por menores infratores. Serão ouvidas autoridades policrais,
judiciarias, entidades que cuidam da assisténcia social e que tern esses
rnenores coma clientela. a Prefeitura de Bela Horizonte.

Na realidade. percebemas que ate a consumidar - a cidadãa - tern sida
vitimado par essa violéncia. uma vez que fica cerceado no seu direito de
recorrer a maiha de comércio do Hipercentro para adquirrr produtos, que
normalmente tern precos mais modestos nessa regiãa. Assirn, a consurnrdar
tern que recorrer aos "shopping centers", onde os preços são mars caras.
Está estatisticamente provada que neles as preços são maiares, par vários
rnativos, inclusive pebo aluguel, que é mars caro.

Estaremos realizando uma audiência pCiblica para cuidar dessa questão da
violéncia em todos as seus aspectos, porque nos, enquanta Deputadas,
ternas esse carnpromisso e essa preocupacãa cam a sociedade: enfrentar
esse caos, esse problema social. que cresce a rnedrda que cresce a
desemprego. Muito obrigado.

0 Deputado Sargento Rodrigues - Deputada Jaãa Paulo, gostarra de
cumprimentã-lo pelas suas palavras e dizer que, na mrnha função policial, em
14 anas. par diversas vezes, tive cantata corn várias vitimas - senhoras,
criangas e macas -, desesperadas par causa das açOes dos pivetes. As
vitirnas tinham a rnesrna sUplica: par que esses menares nãa ficarn presos,
par que não h urn local adequado para recolhO-los e par que não existe lei
que as mantenha presos?

lnfelizmente, tivernas a Estatuto da Criança e do Adalescente, mas a sua
aplicabilidade depende de outras acOes. Vamos encaminhar aa Governador
do Estado pedida para que seja criado urn centro especializado, para que
esses rnenares passam curnprir as penas que Ihes são impostas pelo Jurz da
lnfância e da Juventude.

Não padernos cantinuar canvivendo corn a violéncia de delrnqüentes, de
rnenores infratores, sem que a Policia aja ou tenha total liberdade para agir.
Gostaria de ressaltar que sou contra a arbitrariedade policial e a violéncra e
que tarnbém defendo as direitos hurnanos, rnas, principalrnente as direitas
humanos daqueles que trabalharn, pagarn as impastos. fazern a cidade
crescer, fazem a Pats crescer, aqueles que verdaderrarnente merecern a
nosso respeita - as cidadãos trabalhadores. Estes, sirn, merecern que a
palicia esteja promovendo a seguranca pCblica.

Precisamos dar seguranca a camunidade. para que as nossas crianças
possarn ir a escola. para que as nossas esposas possam sair para fazer
cornpras e para que todos possarnos percorrer as grandes centros urbanos
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corn tranqUilidade. 0 cidadão trabaihador tern que ter segurança e o respeito
da policia, e os infratores tern que sofrer os rigores da lei. Muito obhgado.

o Sr. Presidente - Corn a paiavra, o Deputado Alencar da Silveira JOnior.
o Deputado Alencar da SUveira JCinior - Sr. Presidente. Srs. Deputados,

gostaria de deixar bern claro que. quando, hoje, usei a palavra para discutir o
projeto da Deputada Elbe Brandão. estava fazendo o rneu pa pel, o pape do
Governo, notando a obstruçao da Oposiçao. Em momento nenhum, quis falar
mal do companheiro e amigo Deputado Hely TarquInio. Hely TarqUinio é urn
Deputado que relevarnos, porque realmente trabalha; é urn Deputado que. a
cada eleiçao, tern aurnentado o seu eleitorado. E isso so pode ser resultado
de sua competéncia. E rnuito dificil a tarefa do Deputado Hely TarqUinio nesta
Casa. como Lider da Oposiçao.

Ate gostarra de lembrar-Ihes que o que falei, hoje, sobre a Oposiçao votar,
para que Os trabalhos desta Casa se desenvolvam, no ano passado faiei
tarnbém, da mesma forma, para os Deputados Durval Angelo e Gilmar
Machado, quando obstrulam o processo de votaçao dos projetos.

Portanto, em momento algum, quis denegrir a imagern do Deputado HeIy
TarquInio, que e uma pessoa que respeito, de quern gosto, corn quem
convivo e aprendo. Ele trouxe, hoje, para a Liderança do PSDB, uma
experléncra nova, de uma pessoa dedicada. E não é fácil, Sr. Presidente No
popular, näo e mole, hoje, ser Lider de urna Bancada da Oposiçao e de tantos
nornes, como os que hO no PSDB.

EntOo, fica, Deputado Hely Tarquinio. a rninha palavra de arnizade. Quando
subo, falo, nOo estou criticando o Deputado Hely Tarquinio - isso todos tern
que entender -. rnas o Lder do PSDB, a figure daquele que comanda, que
tern seus liderados Assim, de pObHco, gostaria de deixar claro que eu o
respeito e admrro, Deputado Hely Tarquinio. SO não sigo as suas ohentaçOes
no Plenário. quando em votaçao, mas pode saber que corn V. Exa. aprendo
muito.

Estou desabafando. Sr. Presidente, porque estO me fazendo bern falar
disso. Esta Casa precisa começar a trabaihar. Precisarnos somar pontos corn
o Governador do Estado. da mesma forma que somarnos. no passado, corn o
Governador Eduardo Azeredo, porque, a partir do momento em que fez urn
born governo. contribuimos pare isso. Quando o Governador Itarnar Franco
faz urn born governo, estamos contribuindo também. Acho que estO na hora
de pensarmos em OposrçOo, em SituaçOo e que ternos urn problema sério.

EstO faltando cornida na mesa do mineiro; estO faltando transpor-te
adequado; estO faltando estrutura, e, sem dOvide nenhuma, está na hora de
somarmos, Os 77 Deputados, e falar: "Governador, vamos estar juntos pare

- rN
41

fazer Minas rnelhor". E isso que espero que econteça nesta Case.
Quando felamos em falta de "quorum', nOo so nos referimos 0 obstrucão da

Oposição, rnes ternbém 0 da prOprie SituaçOo, porque uma base de governo
corn 76 Deputados nOo pode ter dificuldade em votar e aprovar nada neste
Casa. Então, deixo urn elerta a todos os Deputados, para que comparecam e,
juntos, façarnos esta Case caminhar. Tenho certeza absolute de que, assirn.
a Assembléia darO resultedos, e Minas sairO ganhando. Muito obngado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alberto Bejeni.
o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nOo gostane

de crier uma polérnica ao entender que nOo é normal assuntos que
econtecem do lado de fora serem trazidos para dentro desta Casa, porque, na
maioria das vezes, acontecem inverdades que somos obrigados a esclarecer.

Prirneiro, gosterie de lembrar ao Deputado Sargento Rodrigues que nOo
precisei perticipar de uma rebeliOo para ter a maroria dos votos da Policia
Militar de Juiz de Fora. Quando fui Prefeito, no periodo de 1989 a 1992, tive 0

prazer de doar a PolIcie Militar de Juiz de Fora um terreno de 80.000m 2 , onde
hoje existe a area campestre de lazer para que os policieis dela usufruam
juntamente corn suas families. Quero dizer ao Deputado, que gosta de ser
chamado de Sargento Rodrigues, que, quando fui Preferto de Jurz de Fora,
dei o passe livre pare o policial fardado transitar no transporte coletivo urbano
dessa cidade, sem pagar urn centavo. Quero lembrar ao Deputado que,
quando estive no cornando do Executivo Municipal, em Jurz de Fora, dei a
Policia Militar nada rnais, nada rnenos do que 1.200 casas para que o policial
tivesse rnoradia sern gastar corn aluguel o mIsero salOrro que recebe. Quero
lembrer, ainda. que ternos urn carinho muito grande por toda a Policia Militar
de Mines Gerais. Digo ao Sargento Rodrigues que em mornento algurn fui
contra a Policia Militar. Sou contra. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputedas, ver. como vi, urn garoto, que nao tern culpa de estar na
marginalidade - pois a culpa pertence a nOs, politicos, e a parte da sociedade
-, ser agarrado por urn policial e arrastado. corn o rosto no chOo. escorrendo-
lhe sangue do nariz e do supercilio. Ainda mais: o policial faltou corn o
respeito ao seu superior. Não concordo, absolutarnente, corn isso. Não é
agredindo a criança que farernos corn que saia des ruas e se tome urn
homern de bern. NOo é dessa meneira que varnos conseguir fazer corn que
este Brasil não tenhe rnais crianças nas ruas assaltando ou pedindo as
pessoas urn pedaco de pao. Sou pai, Sr. Presidente, e nOo edmito que esse
tipo de violéncia se faca. A crianca deve ser colocada no caminho correto.
Quando vemos que, no próprio Estado de Mines Gerais, gasta-se RS1,00 por
die corn urna criança na escola e RS17.00 por die corn urn preso, notamos
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que se gasta 17 vezes mats para manter o cidadão na cadeia do que corn
uma criança estudando, que é o futuro do nosso Brasil. Digo mais ao senhor,
Presidente e, diretamente ao Sargento Rodrigues - nestes sete meses que
aqut estou, tenho procurada ser amigo de todos, também dele, mas, lamenta
prafundamente a fato de näo me ter dado a oportunidade do aparte, a que
pela primeira vez vejo nesta Casa, pois ainda não havia presenciado a
negaço de aparte a urn colega Deputado. Gostaria de tranquilizar a Sargento
Rodrigues, dizendo-Ihe que possivelmente não serei candidato a reeleiçao
para Deputado, pots estou me proponda a disputar as eleiçöes em Juiz de
Fora, no próximo ano, dada a promessa feita quando de minha campanha
para Deputado. Caso Deus ajude e se for de sua vantade que eu ganhe as
eleicöes, quern sabe poderei ate trabaihar para ele nas próximas eleiçoes.
Quero dizer, par ült,mo, que Jamais em minha vida usei qualquer tipo de
torques ou alicate, ou coisas desse tipo. Obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis
o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, inicialmente

gostaria de fazer uma calocaçao, similitude do nobre Deputado MiguelMartini, que a gora ha pauco fazia observacoes regimentais nos microfones doPlenárjo

Fica preocupada, Sr. Presidente em exercIcio e Srs. Deputados, quando urn
horário, urn momento destinado aos oradores inscritos, que ja é urn espaço
dificil para ser ocupado, nesta Casa, pelas minorias, seja cedido, corn todo
respeito da minha parte, ao nobre Lider Hely Tarqufnjo pessoa par quem
tenho a mats profunda admrraçao, a mais profundo respeito. Estou dizendo,
nobre Llder Hely TarqUinia, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a harário
aqut é restrito, é ocupado par oradores inscritos a partir de urna ordem
cronologica do Oltimo pranunciamento E Deputados coma nos, que
pertencemos a partidos que nãa tern bancada constituida regimentaImene
(varnas ter a partir de 10 de setembro, tenho a certeza, corn a vinda de dais
grandes colegas para o partido), tern a Onica oportunidade de falar no horário
destinado para alguns Deputados falarem. Os Deputados de partidas
pequenas, nesta Casa, nao tern a direito de falar pelo art. 70, par Lideranças,
coma muitos usarn e abusarn nesta Casa. Deputada de partido pequeno näo
tern a direito de falar, a não ser nesta tribuna, baseado no seu Oltirno
pronunctamento Gostaria que fosse revisto isso e que nao se cancedesse a
palavra, coma foi concedida aa Deputado Hely Tarquinio e depais a autros
aqut, corn base no art.70, prejudicando a seqüência dos inscritos. Tenho a
certeza de que o Deputada Ronaldo Canabrava - não sei ainda a convicção
se ele ja está filiado a algum outro par-tido, e a ünico representante do P50
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nesta Casa - tern dificuldade de usar a palavra, porque he muitas barreiras
que se lhe antepöem.

Gostaria que a colocaçãa do Deputado Miguel Martini fosse revista, parque
agora temos partidos que não tern cinco Deputados, não fazern bancada,
coma nos, do PPS, nunca fizernos, e tern regalias que não tivemos. Na
verdade, se o Deputado não tern bancada, não participa de CPI, de comissào
especial, passa a ser urn zero a esquerda na Assembléta, embora eleito pelo
pavo, senda sufragado nas urnas, corn coligacão au sern coligaçâo, mais
vatada ou menos vatada, não interessa.

Você passa a fazer parte de urn parlarnenta, mas aqui é excluida par
normas regimentais, onde sempre a lei do rnais forte prevalece. Não é a let de
Gérson, rnas a lei do mais forte, que engole a mais fraco.

Esse é a meu protesta inicial, e concedo urn aparte ao Deputado Miguel
Martini, para depois entrarmas no nossa assunto, devidamente.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Muito abrigado, Deputado Marco
Regis, cancardo plenarnente corn o pronunciamento de V. Exa. e essa
adverténcia. Já fiz isso em outras oportunidades, inclusive vimos artificias que
a Situação jé utilizou aqui, para calar a Opasicão.

De certa feita, tinhamos seis oradores da Oposicãa inscritos, e a
Presidente, par uma au duas vezes, foi concedendo a palavra aos que iam
pedinda questâo de ordem. Eu era urn dos que estavarn inscritos para me
pranunciar, senda cortado, negado a rneu direito.

Acho que ate cabe, Sr. Presidente, urna solicitacáo, para que nãa seja urn
requerirnento, e que a Mesa discuta e que no periado do Pequeno
Expediente, de fato. náo sejam concedidas questães de ordern, porque esse
mecanismo já foi utilizado aqui para calar a voz da Opasicão.

Em segundo lugar, quero dizer que concordo, porque sou urn Deputado
cuja partida so tern a mirn aqul na Assembléia Legislativa, nem sequer a uma
assessaria para me acompanhar aqui no Plenário tenho direita. Já fiz aqui
essa reclamacãO e vernas que facilmente adentram neste recinta assessores!
Prefeitos e amigos dos Deputados. Mas o rneu assessor não pode faze-b.

Estau sendo castrado no direito de ter orientacão de uma assessaria que
uma bancada tem. Isso não é dernocrático; o Regirnento precisa ser revisto
nesse sentido. JO fizemos essa solicitaçOo aqui.

Para encerrar, quero dizer ao Deputado Alencar da Silveira JUnior que
concordo corn ele. A base do Gaverno estO insatisfeita corn ebe. Nào quer
votar, porque suas reivindicaçOes não são atendidas pela Governo,
certamente. A Oposição continua aqui querenda vatar, esperando que a base
do Governo venha faz6-lo e não a culpe por isso. Muita obrigado.
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0 Deputado Hely TarquInio (em aparte) - flustre colega e amigo Deputado
Marco Regis, quero explicar que, no expediente anterior, tinha solicitado a
palavra peto art. 164 e acho que o Presidente ficou corn a consciência pesada
e a concedeu antes a mirn. Houve a compreensâo do Presidente, mas nâo
varnos retornar a esse expediente anterior, para não the causar
aborrecirnento, eestou de acordo corn a sua posiçâo de solicitar que os

possam ter seu espaço, corn

Exa. e ate, se for preciso pam,
junto corn V. Exa., questionar a Mesa a firn de que haja essa igualdade ou
eqüidade.

0 Deputado Marco Regis - Deputado Hely Tarquinio. gostaria de contar
corn a sua bancada, que é nurnerosa. porque, na verdade. não é justo que
urn Deputado não possa, pelo menos no sistema de rod Izio. entrar numa CPI,
nurna comissäo especial. Se o Deputado não tiver pelo rnenos a oportunidade
de usar a tribuna. ele vai passar os quatro anos do mandato como urn zero a
esquerda, perante a opinião pübtica, perante a imprensa. perante aqueles que
visitam a Assembléia Legislativa. Muitas vezes, o Deputado pode ate nào ter
o dom de usar a tribuna, e, nesse caso. se  ele nào faz parte de comissöes,
aqueles que acompanham o trabaiho desta Casa vão achar que ete é
inca paz, inoperante, não participa de nada e nâo tern nern prestIgio para
participar de comissöes, quando na verdade se trata de urn tolhimento
regimental.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos 6 minutos para aqul discorrer sobre
o nosso assunto. Gostana de faz6-lo corn absoluta transparêncja corn
absoluta liberdade de consciência, sern nenhurna conotação de bajulaçao ao
Governo ou de contestaçao da 0poscâo. Trata-se de urn assunto que vern
empolgando o rneu coração e os rneus sentimentos e. tenho certeza, vem
empolgando também o coração e Os sentimentos dos mineiros e brasileiros:
as Centrals Hidrelétricas de Furnas. Ternos nutrido urna aversão quase
doentia pelo Presidente da Repüblica, Fernando Henrique Cardoso, desde o
rnornento em que ele sonegou aos brasibeiros o direito de debater nos foros
mais legftimos a alienaçao da Cia. Vale do Rio Doce, então patrimônio pübbico
brastleiro. Desde esse rnomento, tornei-me, em minhas palavras, não so urn
algoz do Presidente da RepLiblica, mas tambérn, dentro dos meus Irmites
partamentares e da rnodéstia da rninha atuaçao, urn critico ferino de S. Exa A
alienação da Vale do Rio Doce aconteceu, e não éramos urn antiprivatizante
obcecado, ate porque votamos, no Governo passado, a privatização dos
Baricos estaduals BEMGE e CREDIREAL

4S:
Sabemos que, alérn dos setores petroquIrnico e siderCirgico, cuja

privatizacão ate admitimos. temos outros setores estratégicos para a
economia e a soberania nacionais. Entre eles incluimos a Vale do Rio Doce,
que era urna grande estatal muttinacional brasileira. Aqueles que defendern a
economia de mercado e empresas cornpetitivas, eficientes e lucrativas nurn
rnundo gbobalizado podem ser por nos criticados, porque, na verdade, a
alienacão da Vale do Rio Doce nos colocou na contramão do processo de
gbobalizacão, segundo os seus próprios pontos de vista. Para que alienar uma
empresa lucrativa, eficiente e competitiva internacionalmente, a ponto de ela
entregar rninério de ferro no Japão, do outro lado do mundo. rnais barato que
a Australia. que fica mais próxima ao Japão? tsso mostra a eficiéncra dessa
empresa.

Hoje. Furnas representa rnais que isso para a Nação brasileira, representa
o dominio das águas brasileiras. Querendo ou nào, o edrtal de privatizacão
será, ternos certeza, frágil em seus criterios. Temos a certeza de que,
passados mais dias ou rnenos dias, rnais tempo ou menos tempo, os novos
senhores das águas de Minas dirão: "Aqui vocés não podem pescar, daqur
vocés não podem tirar água para irrigação, se não pagarem por ela, atraves
de novos hidrôrnetros que poderão ser cotocados". Ninguern poderO mais
praticar a piscicultura, a prática de esportes náuticos e outros tantos
beneficios que as águas nos dão.

Estarnos aqui para dizer que querernos bouvar a imprensa regional do Sul
de Minas, peto seu trabalho de conscientizacão da populacão. Queremos
ebogiar a 'Fobha da Manhã', de Passos. urn diOrio, urn dos meihores jornals do
Pals, que tern rnostrado o drama das perspectivas da privatrzacão de Furnas.
a "Foiha Regional", da minha cidade. Muzambinho, que circula por mais de 15
cidades da região: o 'Correio Regional". da cidade de AbprnOpobis, que circuba
também por Carmo do Rio Claro, São Jose da Barra, Conceição Aparecida,
Guapé e Capitólio; o 'Jornab da Região", da cidade de Guaxupé, outro
babuarte da irnprensa do Sub de Minas: o "Jornab dos Lagos", da Universidade
de Alfenas; o jornal "4° Poder', da cidade de Abfenas, que dO, nesta
manchete, urna das mais belissirnas demonstracOes de patriotismo: Furnas é
do Brash, de Minas e do Povo"; o jornab "0 Abfenense", da cidade de Atfenas;
a "Fotha Machadense", de Machado; atérn da grande irnprensa mineira, pebo
belissimo trabalho que tern sido feito, principalmente o jornal 'Hoje em Dra",
pela sua independéncia e patriotismo: o jornat "0 Tempo', embora seja de urn
Deputado Federal, do PSDB, Vitório Medioli, tern sido de uma bebeza, pelo
seu trababho de paginacOo e pela demonstracãO dos probtemas de Furnas,
corn toda a profundidade técnica; o jornal "Estado de Minas", corn as suas

JC Lidos que ainaa nao tern sua bancada
gualdade, dentro deste parlarnento.

Estamos al para qualquer iniciativa de V.
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restriçoes, pela sua posicão privatizante. AHás, quando este me cita em uma
página de uma recente ediçao, diz que teria de colocar-me em uma carnisa-
de-força, quando prego a união cam a "Sendero Luminoso" e cam autras
grupas guerrilheiros. Nãa disse exatamente issa, mas ate sou daqueles
Deputados que pensam que, para defender a America Latina do imperialismo
gbbal, patrocinado pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, precisamos
esperar a derrata de Menem na Argentina. saudar a presença de urn
populista e nacianalista de esquerda, na Venezuela, que e Hugo Chaves e -
quem sabe? - esperar que as Farças Armadas Revolucionárjas da Colombia
cheguem aa pader pelo direito adquirido. E - quem sabe? - 0 Brasil passa,
amanhã, ficar livre dessa polftica entreguista de Fernando Henrique Cardoso,
para que possamos ter urna America Latina unida em torno de urn
nacionalismo que possa barrar esse nova e nascente imperialismo global.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Pastor George.
o Deputado Pastor George - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados visitantes, telespectadores da TV Assembléia, senhoras e
senhores, venho a esta tribuna, nesta tarde, trazer a denCincia de urn fato
grave que acanteceu, justarnente na cidade berço da democracia e da
resistência, na nossa querida Ouro Preto. No dia 19 de julho passado, por
volta das 9 horas, quando a Pastor Reginaldo Messias realizava o seu
trabaiho pastoral, nas dependOncias da sua igreja, foi surpreendjdo corn a
nvasão do Sr. Nivaldo Alves de Lima. Este, sem conversar, passou a agredir
o religioso a socos e pontapés, tentando, ate. a seu estrangulamento,
causando ferimentos, que esto descritos no auto de corpo de delito,
realizado na ocasiào. 0 mesmo laudo conclui que houve ofensa 0 integridade
corporal e 0 saOde. Esse fato foi presenciado pela Sra. Ironde Fialho Pires,
que, sern ter nenhuma ligaoo corn a referida igreja desse pastor, disse ter
vista a religioso ser agredido par urn homem que corria pelos arredores. Para
evitar maiores problemas, ofereceu a sua casa para que pudesse se refugiar
ate a chegada da policia. evitando que a agressor adentrasse, também, na
sua residOncia. Ela samente interviu temendo que pudesse acontecer, ate
mesmo, urna mode no local.

A chegada da autoridade policial, em vez de haver tranqUilidade e
segurança, a que se viu foi uma ação de injustiça e arbitrariedade. Ao chegar
ao local, a Cabo da Policia Militar, ern vez de apurar melhor as fatos, deu voz
de pris0o em flagrante, pasmem rneus ouvintes e telespectadores ao pastor
e nao ao agressor, Sr. Nivaldo Alves de Lima. 0 religioso, naquele momenta,
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jO se encontrava acuado, humilhado e lesionado, quando foi conduzido preso
O 28 3 Delegacia Seccional de Policia Civil de Ouro Preto, onde ficou indevida
e ilegalmente detido ate a final da tarde do dia 19 de julho, quando, so entOa,
fol encaminhado a exame de IesOes corporais.

0 Delegado e a Escrivão, além de haverem injustamente detido a religioso,
e como que plenamente conscientes disso, não Iavraram nenhum auto de
prisãa em flagrante, mesmo porque nOo foi cometido nenhum crime e muito
menos fora flagrado praticando delito algum. Ao contrOrio, limitaram-se a
coiher as depoimentos dos envolvidas no episódio e, sem tomar nenhurna
atitude legal, liberaram a réu, que fora apanhado praticamente em flagrante
delito, a violentissimo agressor Nivaldo Alves de Lima. 0 motvo alegado para
tamanha agressOo ao pastor fai o fato de sua filha haver efetuado uma
doaçOo para a Igreja Universal, senda que ele e sua esposa freqOentam e
participam dos cultos dessa Igreja, duas ou trés vezes par semana. E as
eventuais doaçOes são livres e espontOneaS, sem nenhuma coaçOo ou
constrangimento.

Sr. Presidente, o que mais nos indignou foi a reação destemperada e
autoritOria, tanto do agressor coma das autoridades policiais envolvidas no
caso. 0 que se pede e se manda, em momentas de conflito e crises, é
justamente a ponderacãa e a serenidade. Os fatos devem ser apurados e
tratados sob a luz da lei e nunca atraves da truculëncia.

Par isso, apresentei, junta 0 ComissOo de Direitos Humanos, requerimento
solicitando a apuracOo dos fatos, para que se conheca a verdade e apontar
as possiveis culpadas par tao violenta ato. Diversos artigos da nossa Carta
Magna foram desrespeitados naquela belissima cidade: atentaram contra a
liberdade de cansciência e de crenca; deixaram de punir a verdadeiro
agressor: privaram alguém da liberdade individual, sem as formalidades legais
e cam evidente abuso de poder, abuso de poder esse que também ficou
caracterizada na conduta das autoridades pohciais, ao lesionarem a hanra do
religiaso.

Sr. Presidente, esta Casa e, tarnbém, a foro para que apuremos e
denunciemos as absurdos e as mazelas da nossa sociedade, em particular,
neste episódia, o abuso de autoridade. Reconheco e dignifico estas duas
instituicOes. a Policia Civil e a Militar, que prestam inegOveis servicos ao
nosso Estado e a sociedade mineira. Entendemos que as eventuais
servidores que agem em desacordo corn a honra destas instituiçOes não
maculam a todo. Muito obrigado.

0 Deputado João Paulo (em aparte) - Deputado Pastor George, a
indignacao de V. Exa. 6 a minha indignacão e, tenho certeza, a de todos as
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parlamentat-es desta Casa. Portanto, V. Exa. tern o apoio do Poder Leg islativo
Estadual para enfrentar essa situação, e não está sozinho. Nenhuma falha
que pudesse ser cornetida por aquele pastor poderia autorizar esse policial a
agir como agiu, invadindo urn templo religioso, durante o exercicio do culto.
Não 56 a liberdade de crença e de pensamento, mas também a inviolabilidade
de templo rehgioso, mormente no momento de execução do culto, são
garantias constitucionais. Ele jamais poderia ter adentrado o templo e
cometido essa barbaridade, ou seja, o espancamento do pastor. Pior do que
isso foi o aval por ele recebido da autoridade policial constituida no local, ou
seja, da delegacia que lavrou urn auto de prisão, considerando o pastor o
transgressor, e não o policiaL A autoridade local inverteu a equação e, nisso.
não pode merecer 0 nosso apoio. Estamos contestando. veernenternente.
essa posição da autoridade policial local, e a Secretaria da Segurança,
certamente, diante dessa denáncia que V. Exa. faz e que corroboramos,
estará tornando as providéncias necessárias para colocar as coisas ern seus
devidos lugares.

Essa atitude do policial não ernpana, não deslustra a grande folha de
serviços prestada pela Policia Civil a sociedade de Minas Gerais. A Policia
Civil, enquanto instituicão, não pode e não vai avalizar esse cidadão, nesse
desequilibrio, nesse ato impensado, ilegal e crirninoso. Certamente, a Policia
Civil terá rnecanismos para puni-lo, o mesmo ocorrendo corn relaçao a justica,
porque ele não pode ficar impune, terá de pagar pela insanidade, pelo ato
absurdo que cometeu.

Ternos a certeza de que o Poder Legislativo Estadual ira avocar essa
iniciativa, a firn de que tal atitude não fique impune, não servindo de escola,
de lição para que outros venharn a praticar os mesrnos atos, as mesmas
barbaridades. V. Exa. está de parabéns. Que Deus abençoe cada dia mais o
seu mandato.

0 Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Pastor George, a Cornissão
de Direitos Hurnanos recebeu o requerirnento de V. Exa., e já solicitamos
explicaçoes a Secretaria da Segurança Püblica sobre esse incidente.
Participer de urn encontro corn uma familia enlutada, que perdeu. no sábado
passado, uma fllha. Segundo inforrnaçoes. o assassino ficou durante 4 horas
aguardando a vitima. Após a mode da pessoa, a Policia Militar cornpareceu
ao local, mas este não foi isolado. A Poilcia Civil 16 esteve somente dois dias
após o hornicidro, sempre corn o argumento de que não havia hornens para
fazer o trabaiho. No boletim de ocorréncia, a Policia Militar mencinou que fol
feito urn cuidadoso rastreamento no local. No entanto, segundo diversas
testemunhas não foi feito absolutamente nada. Essa é a situaçao da
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seguranga püblica ou da inseguranca prblica: sem a presenca dos policiais
nas ruas, corn a populacão amedrontada e corn a policia envolvida em
questôes que não interessam a sociedade, como agressão a Pastores dentro
de igrejas e manobras militares no "golfo de Furnas". Enquanto isso, urn
hornicidio nao pode ser apurado. Estamos vendo as pessoas comentarem a
respeito da pericia oficial. Não houve perIcia, Deputado Pastor George, nesse
episôdio. A perIcia não compareceu. A famIlia guardou as cápsulas da pistola
automática 380, a fim de entregá-las ao Delegado. A PolIcra Civil compareceu
somente dois dias após o ocorrido. Como a população pode sentir-se segura
corn urn modelo de seguranca püblica como esse? A Assembléla Legislativa
tern responsabilidades para corn a populacão de Minas Gerais, tern o dever
de contribuir para rnudar essa situação, cobrando e propondo legislacão
necessária.

No que diz respeito ao que aconteceu em Ouro Preto, a Comissão de
Direitos Hurnanos, juntamente corn V. Exa., estarã acornpanhando os fatos,
cobrando responsabilidades e, se necessário, realizará uma audréncia pCiblica
a firn de que a policia possa explicar por que não estã onde acontecem Os

homicidios, mas está participando de agressôes as pessoas, invadindo locais
de culto. Muito obrigado.

0 Deputado Pastor George - Agradeco o aparte do nobre Deputado João
Leite. Espero que o Secretário da Seguranca Piibiica reveja a situação,
porque, hoje, o rapaz está hurnilhado, pois Os jornais locals o qualificaram
corno estelionatário. Ele foi agredido dentro do templo e levado para a
delegacia, onde foi preso, numa atitude que Ihe trouxe urn grande
constrangimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.

lnterrupção dos Trabaihos Ordinários
0 Sr. Presidente (Deputado AntOnio Julio) - Nos terrnos do § 1 0 do art. 22

do Regirnento Interno. a Presidência interrompe Os trabalhos ordinarros para
receber neste Plenario os integrantes da Marcha pelo Brasil.

- A ata da parte interrornpida da reunião sera publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinarios

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Estão reabertos Os

trabalhos ordinários.
Encerrarnento

A Sra. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcla de
"quorum" para prosseguimento dos trabaihos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mars, as 20 horas, e convocando Os

Deputados para a reunião de debates de amanhã, dia 20, as o horas.
Levanta-se a reuniOo.
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ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 20/8/99
Presidéncia do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Sumãrio: Comparecimento - Falta de "quorum.
Comparecimento

- Comparecem as Deputados:
Agostinho Silveira - AIlton Vilela - Ambrósio Pinto - Dalmo Ribeiro Silva -

Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Fábio Avelar - João Paulo - João
Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz Menezes - Márcio Kangussu - Marco
Regis - Rérnolo Aloise - Sebastião Costa.

Falta de "Quorum
o Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nOmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 23, as 20 horas, nos
termos do edital de convocação.

ATA DA 22a REUNIAO ESPECIAL, EM 10/8/99
Presidéncra do Deputado Durval Angelo

Surnário: Comparecimenta - Abertura - Atas - Cornposiçao da Mesa -
Destinaçao da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Friedrich
MUller - Palavras do Sr. Rameu Felipe Barcellar Filho - Palavras do Sr.
Washington Peluso Albino de Souza - Palavras da Sra. Carmen LUcia
Antunes Rocha - Esclarecirnentos sobre as debates - Debates -
Encerra mento.

Camparecimento
- Corn parecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adeirno Carneiro Leãa -

Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Ambrosia Pinto - Antonio
Andrade - Antonio JUlio - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Cristiano Canédo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Ermano Batista - FUbio Avelar - Hely Tarquinio - lvo José - João Paulo - JoUo
Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz Menezes - Marcia Cunha - Marcia
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Pastor George Paulo Piau
- Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Wanderley Avila.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 9hl5min, declaro aberta a

reunião. Sob a prateçãa de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nassos trabaihos. Corn a pa!avra, a Sr. 2°-Secretárjo para proceder a leitura
das atas das trés reuniöes anterior-es,
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Atas

- 0 Deputada Antonio JUlia, 2°-Secretário "ad hoc", procede a leitura das
atas das trés reuniOes anteriores, que são aprovadas sern restriçOes.

ComposicãO da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa as

Exmos. Srs. Friedrich Muller, ex-catedrádico de Direrto Constitucional, de
Direito Administrativo e de Filosofia do Direito da Faculdade de Direrto da
Universidade de Heildelberg; Romeu Felipe Barcellar Filha, Presidente do
Instituto Brasileiro de Direito Administrativo: Carmen LUcia Antunes Rocha,
Professora Titular de Direito Constitucional da PUC-MG; Washington Peluso
Albino de Souza, Professor Emérito da Faculdade de Direito da UFMG;
Deputado AntOnio JUlio, Corregedor desta Casa.

Destinação da Reunião
o Sr Presidente - Destina-se esta reunião a realização do Debate

Democracia e Exclusão Social, quarto evento do Forum PoUticas
MacroecanOmicaS Alternativas para a Brasil.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia, desde já, agradece ao brilhante expositor e aos ilustres

debatedores par seu comparecimento e apresenta a tados as boas-vindas,
em name do Legislativo mineiro.

Se é verdade que, na demacracia, todos são iduais perante a let e usufruem
dos mesmos direitas, tambOm é verdadeiro que, no Brasil, estamas ainda
lange desse ideal democrãtica. Corn efeito, a mapa da exclusãa social em
nosso pals mostra aqui existir toda uma legião de brasilerros a margem da
degnidade e do bem-estar material. São as sem-tetos, as sem-terras, as
desempregadaS. as enfermos desassistidaS, as menores abandonadas, as
ocupantes das prisOes, as velhos negligenciadas; enfirn, esses milhOes de
patricios para quem a cidadania é figura de retórica e para quem a
desenvalvimento humana carninha a passos lentos, ou se acha estagnado.
Reduzir essa exclusãa ate eliminO-la campletamente é tarefa que urge
real zar e nãa ad mite protelacãa.

Estamos, hoje, realizando a terceiro debate canstante na agenda do Forum
Pollticas Macroeconômicas Alternativas para a Brasil. Desta vez, vamos
discutir a demacracia em face da exclusãa social, quando teremaS a ocasiãa
de ouvir a palavra de autoridades no assusnto. E. partanto, cam satrsfacOa
que procedemos a abertura do evento, aproveitando para tecer essas
consideracOes sabre a tema prapasta.

Recente relatório da ONU colocou a Brash em 790 lugar na classificacãa
segundo a indice do desenvolvimenta humana, uma pasiçãa incompatIvel
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corn urn pals que detérn a 8a economia mundial e que foi aquinhoado corn
cerca de 1/5 dos recursos naturais do planeta. 0 IBH considerada renda,
educação e longevidade da população, estando este pals, sob esse aspecto,
atrás de 78 nacöes integrantes da cornunidade internaclonal. E urn Indice
vergonhoso, rnas que não podemos negar, haja vista os dados estatisticos
que, a cada dia, chegam-nos as mäos, sobre a conjuntura sócio-econôrnica
brasileira. Para citar alguns deles aleatoriamente, vamos nos lembrar de que
existe, no Brash, urn mihhão de adolescentes analfabetos e desempregados.
0 desemprego, que já atinge 19.9°/s da populaçao econornicarnente ativa, em
algumas regiöes metropolitanas, apresenta aspecto crueirnente seletivo e
discrirninatório. Se o trabalho falta para muitos, sobretudo para aqueles de
meia-idade, por outro lado, existem cerca de 500 mil crianças, entre as quais
se incluem rneninos e rneninas de ate 7 anos, engajadas no trabalho infantil
Ternos, entre nos, aproximadamente 25 mUhöes de pessoas corn renda
familiar inferior a dois salários rninimos e que, em termos alirnentares,
consornern menos do que 1.100 calorias por dia. Para elas, quase tudo que
ate hoje se fez teve caráter paternalista, como dernonstra a situaçao do
Nordeste brasileiro. Perde-se a conta dos prograrnas assistenclais que all se
implantararn, e, no entanto, a região continua corn o mais crItico boisão de
pobreza do Pals. 0 cerne da questão, em nosso ver, está exatamente na
distribuição da riqueza e no uso adequado dos recursos disponiveis. 0 Brash
não é urn pals pobre; pobre é boa parte de sua populaçao. Recursos existem,
mas eles se perdern na rneficiência, na ma distribuiçao e, é forçoso dizé-lo,
rnuitas vezes, na corruição.

Tornernos o caso das verbas ministerlais: do cada RS5,00 de riqueza
produzida no Pals, R$1,00 e gasto pelos quatro Ministérios da area social:
Educação, SaUde, Previdéncia e Trabalho. 0 prirneiro, entretanto, em critério
elitista, despende cerca de 60% das verbas corn ensino universitárjo. A
Previdéncia por sua vez, paga aposentadorias inferiores a dois salários
minirnos a 80% dos segurados. Em vista desses exemplos, fica evidente que
a exclusao social poderia ser grandemente atenuada, caso os recursos
existentes fossem dispostos de modo a chegar as rnãos dos mais pobres E
urn aspecto a ser considerado por nossos governantes, neste momento em
que se procura equihibrar o orcamento por meio do puro e simples aurnento
de impostos. 0 Estado de Minas Gerais, na medida de suas possibihidades,
tern dado born exemplo ao resto do Pals. Prova disso é a instituição do
Prograrna de Bolsa Familiar para Educaçao, bern como a imphantaçao do
Consehho de Segurança Ahimentar. Ambas são rea!izaçöes do atuab Governo,
dostinadas a arnparar a educaçao, a saüde e o trabaiho em bases duradouras
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e auto-sustentávehs.
0 Legislativo mineiro, dentro dessa hinha, vern contribuindo corn o

fortalecirnonto de sua funcão pohitico-ahimentar, inclusive ao promovor
eventos como o de hoje. E evidente que essas politicas cornpensatórias não
são suficientes para erradicarmos a miséria no Pals. Já tivemos oportunidade
de reiterar que a procura de altornativas macroeconOmiCas para o Brasil não
pode, jamais, abstrair-se do projeto social. 0 desonvolvimentO so pode ser
incentivado em boneficio da sociedade. Pensando assim é que
conseguiremos eliminar o fenômeno da exclusão. 0 debate de hoje, portanto,
faz parte do trabaiho para identificar urn modelo econOmico que possibilite
desenvohvimento e justica. Estarnos certos de que daqui sairemos corn
conclusOes as mais oportunas.

Em nomo da Assombléia Logislativa do Estado de Minas Gerais,
declaramos abertos os trabalhos. Agradecemos aos ilustres conferencistas
pola colaboração e estendornoS nossa saudação a todos vocOs que
participam conosco deste encontro, seja aqui no Plenãrio da Assembléia ou
em suas casas, por intormédio da televisão. Muito obrigado a todos.

Palavras do Sr. Friedrich Muller
Que grau de exclusão social ainda pode ser tolerado por urn sisterna

democrático?
Parte

Exclusão e dernocracia
- ntrodução

"Dernocracha" e uma das expressOes mais indeterminadas, isto é, urna das
expressOes utilizadas dos modos mais distintos possIvois, froquentomeflte
opostos. E certo que a história do termo nos oferece os significados "governo"
e "povo"; mas se isso resulta em algo como "governo do povo" é justamento a
questão: ou, melhor, ja nem é a questão. "Isso não vai dar em nada, em
nada", terha suspurado urn honrado monarca alemão diante da rebolião
desesperada do gente pobre. E onde oxiste o quo estarnos discutindo aqui -
urn sisterna democrático (não no sentido da teoria sistémica) -, pergunta-se,
antes de tudo, diante de expressOos corno governo 'do' povo, polo' povo,
'para' o povo e 'ern nome' do povo, onde deverá ficar o povo em meio a tanto
govorno.

Ocorre quo a referéncia ao povo é necessária as diferentes concepçöes,
pois olas precisam legitimar-se. 0 sistema dove poder representar-Se como
so funchonasso corn base na soberanha popular e na autodetermhnacao do
povo corn base no livre desonvolvimento do cada hndividuo e da igualdade de
todos, da igualdado do chances para partidos politicos o do diroito a oposição
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legal, do direito de decidir corn base na respectiva maloria So que a teoria
tradicional da dernocraria não deixa claro como a ação "ex officio', o exercicio
do poder estatal podem ser retroreferidos 'ao povo' nos seus detalhes. Mas a
legitimidade pretendida está vinculada de qualquer modo a hipótese de que o
processo politico conducente a maiorias seja urn processo do povo na sua
totalidade e nao apenas de uma vertente politica, de urn grupo popular, urna
comunidade religiosa ou camada social - majoritárjas ou minoritárjas - o que
'sustentam o Estado ('staatstragend'), Em termos politicos , todos devem ter
direitos iguais - do contrdrio a alternancia de maioria e minoria já não é urn
mecanjsmo real. Minorias nao devern funcionar- como "bonecos de papel"
(" Fapp kameraden") que de qualquer modo serâo novamente vencidos pelo
voto. Em urna sociedade dividida de forma pluralista, elas devem ter urna
chance comprovdvel de se converter em maiorias. Isso pressupöe que o povo
na sua totalidade possa participar efetivamente do processo politico.

A isso se opôe, já a primeira vista, a exctusão social: a marginalizacao e a
drscriminacao macices de consideràveis grupos do povo. As pessoas, que em
principio se vêern colocadas em desvantagem , estão por demais ocupadas
corn a sobrevivéncja no dia-a-dra Para que se possarn engajar politicamente
no sentido mencionado ou exercer, corn razoáve,s chances de ëxito,
influência nas organizacoes politicas estabelecidas. Inexiste a base social
Para que elas possam exercer os seus direitos politicos - forrnuladas no papel
das constrtuicoes e des leis. Num primeiro momento, o terrno "social" é aqui
tornado, no sentido de nosso tema, corno conceito oposto ao caráter "politico"
de urn sistema dernocratico: quer dizer, na ace pção especifica de exclusao
fundada ne economic. que se encontra por trás de conceitos como
previdéncia "social". caso de assistëncia "social", politica "social" em duas
palavras. por trás da trad:çao europeia reformista das concepcaes da
democracra social. No entanto. ainda nao se pode quantificar nada nesse
carninho, Para responder a pergunta pelo 'quanto', pelo "grau" do que é ainda
supor'tdvel em uma democracia No luger dessa resposta fazem-se ouvir
suspiros de ética democrática do tipo "no fundo, nada", "tao pouco quanto
possivel". As coisas se passam diferentemente corn a dimensão
organizacional da dernocracia (formal): aqul de repente urn "quantum"
espantosamente grande de exclusao social parece ser tolerdvel, Os Estados
Unidos, a Grã-Bretanha da era Thatcher, a India - celebrada no estereótipo da
"maior ("sic") democracia do rnundo" -' a Africa do Sul ou o Brasil fornecem
exemplos impress ionantes Essa lista incompleta de casos não coloca
sociedades 'emergentes' ("emerging", "émergants") que lutarn pela
democracia no rnesrno patamar de democracies "antigas", nas quais a

49S

contradicão cada vez rnais acirrada entre o sisteme normatizado e a realidade
social é, e não em altimo lugar. o resultado da politica cinica do livre rnercado
- rnas corn isso já estamos novamente enveredando na discussão de urn
aspecto ético. Ainda bern - aos olhos dos integrantes do "mainstream" - que
isso nern pode ser quantificado: seria impensável que parâmetros cientificos
apresentassem como sistemas no fundo não mais democráticos, por exemplo
a Inglaterra nos anos mais negros do Governo de Margareth Thatcher ou, em
vies de cronificacão. os Estados Unidos. Diante disso é bern melhor poder
tolerar ate uma participacäo de costume ridicularnente reduzida nas eleiçöes,
em virtude da vagueza conceituel do enfoque. Os autores do "mainstream'
ficam então a vontade pare acalmar os ânimos e desviar a atencão.
Cornentarios criticos podem lamentar e rnoralizar a vontade.

Por esse motivo tento operacionalizar melhor a pergunta. Seria born
decodificar urn pouco meis os conceitos, estreitar a relaçäo entre os conceitos
referencials e poder começar a quantificar o "grau" pelo qual se pergunta. A
democracia é uma des formas de estado que no Plano da ética politica näo é
compativel corn a exclusão e isso a honra. Perguntemos, contudo, se ela não
deveria sobretudo ser aquela for-ma de estado que a partir de deterrn;nadoS
indices-limiareS não é efetivarnente eliminada pela exclusão, no sentido
técnlco, orgenizacional des suas forrnas e dos seus procedimentos. Isso a
honraria mais ainda. E isso implice urna analise não epenas do cálculo
estàtico de uma concepcão, mas dos processos sociars e politicos na
dimensão temporal que essa concepcão possibilita. Democracia somente
pode subsistir. isto é, continuar viva, como dernocratizacäo em permanente
ampliação.

II - "Sistema dernocrático"
Como já foi observado, o discurso do "sistema" näo se refere aqui aos

axiomes da teoria sistérnica. Na linha de pergunta forrnuleda, a expressào
visa a totalidede des estruturas, funcöes e objetivos de urn estado que se
apresenta corno dernocratico. A democracia não existe, existern, isso sirn,
tentativas bastante distintas de se institucionalizar dernocraticamente urna
sociedade estatalmente organizada ("Gerneinwesefl"), agrupada em torno da
idéia fundamental que forrnulei antes. Caso quecramos dizé-lo nesses terrnos.
existem, portanto, diferentes sisternas dernocraticos que devem ser
analisados e avaliados concretamente em cede caso.

Precisamos operacionalizar rnelhor o termo dernocráticO, isto é, Os termos

"demos" e "kratein" e a relaçâo entre eles.
Podernos começer ernpiricamente corn a verificacão dos modos lingUisticos

de utilizacão de expressão povo nos textos des norrnas do direito vigente,
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sobretudo nas constituicöes Dessa verificacao resultam vários modos de
utiUzaçâo. 0 primeiro deles é simultaneamente o ünico que ate agora foi
usado na bibliografia da Ciência do Direito como conceito juridico de povo: Os
titulares dos direitos eleitorajs ativos e passivos. Denomino esse modo de
utilizaçäo povo ativo. Isso basta para o Poder Legislativo, a medida que se
compreende graças a id6ia da representacao "o povo" indiretarnente come
fonte da legislagao. Mas isso já näo funciona corn vistas a atividade dos
Poderes Executivo e Judiciário que, afinal de contas, também devem ser
"demo"cratjcamente justificados Onde isso é possibilifado em termos
normativos, o povo ativo vota nos referendos: ou ele elege os seus
representantes Estes co-atuam, em princIpio, nas deliberaçoes sobre textos
de normas legais que, por sua vez, devem ser implementadas pelo governo,
pea administracão piblica e pee Judiciário. A medida que isso é feitocorretamente em termos de Estado de Direito, aparece, no entanto, uma
contradicão no discurso da democracia por urn ado, faz sentido dizer que os
juizes ou funcionários püblicos estariam democraticamente vinculados; mas
não faz sentido dizer que aqui o povo ativo ainda estaria atuando de forma
medrada. Once funcionános pübicos e juIzes não são eleitos pelo povo, a
concretrzacao de leis nao basta para tanto. E certo que o ciclo da legitimag5o
não foi rompido aqui de forma não-democrática mas ele está rompido. Os
vInculos estão cortados de forma nã o-democrática onde a decisão executiva
ou judicial for legal; aqur o povo invocado pelo titular do respectjvo cargo
(Em novo do povo profiro a seguinte sentença ... ") semente produz o efeito de
urn leone, de urn mere "passepartout" ideolOgico.

No case da decisão defensável em termos de Estado de Direito, isto é, no
primerro tipo de caso, a papel do povo se apresenta diferentemente come
instãncia de uma atribuição global de legitimidade. Esse pevo de atribuição
transcende na sua abrangéncia o povo ativo; abrange todos aqueles que
pertencem a naçao ("Staatsangehorigen")

Além disso as decisöes dos órgãos que instituem, concretizam e controlam
as normas afetam todos es destjnatários nelas mencionados todos aqueles
"aDs quars isso diz respeito": e "povo" enquanto população efetiva. Uma
democracia se legitima, e não em ültimo lugar, a padir do modo pee qual ela
trata as pessoas que vivem no seu território - não impertando se elas são
cidadãs ("Staatsburger") ou titulares de direitos eleitorais ou não Isso se
aproxima frnalmente da idéia central eriginariamente democrática:
autocodrfrcacao no sentido positive por meio de todos Os afetados pelo código
normative. 0 principio "one man, one vote" (pensado em outra acepção)
também pode ser compreendido assim: não visando a camada social
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especifica, mas a qualidade humana de cada pessoa afetada. Desse povo
destinatãrie, 30 qual se enderecam todas as prestacöes civilizatórias do
Estado democrático de direito, fazem parte simplesmente todos,
independentemente da idade, do estado mental e do "status" dos "direitos
politicos" ("bUrgerliche Ehrenrechte').

Isso transcende o tradicional discurso da dominação, não apenas obsolete,
mas tarnbérn, 'a limine", problemático na sua combinacão corn 0 "demos". 0
antiqUissimo esquema dos andares de cima e de baixo, o quadro estritamente
autoritarie, a deformacãe autoritária ainda subsrstem se o sujeite da
"dominacãe" for trocado e a pave for colocade no poder. Essa velha imagem
das relacöes sociais e predemocrãtica. De acordo corn a nova proposta,
"kratein", em dernecracia, não significa apenas "ser sujeito do exercicie
legItime do poder-violência ('Gewaltausubung')", mas também, e antes de
rnais nada, "ser levado a senD e sen tratado come norte (massgeblich'), come
fator legitimador da atuaçãe do estado".

Em outras palavras: trata-se, em primeire lugar, de retrabaihar não so o
"conceito" cientIfico de povo, mas tambérn, nesse novo fundarnento, de levar
a s6rio o pove efetive enquante realidade. Per isso a conceito "kratein nãe
mais devenia ser formulado apenas em termes de direite da dominacãe. e 0

conceito "democracia" não mais deveria ser tratado apenas segundo as
técnicas da representacão.

Isso corresponde aproximadamente ae "government for the people' na
formula de Lincoln; em contrapartida, "by the people" já é um conceito
refratado pea representacâe, e a formula "of the people" fica suspensa, de
forma peuce clara, entre a função icônica e a funcãe atributiva de 'pave. A
nova concepcão pode ser reproduzida de forma urn pouco mars precisa nos
conceitos da teonia do "status" de Georg Jellinek. Esse enfoque não basta
para e peve come instância de atnibuição (Zurechnungsvolk) em
contrapartida, a peve ativo pode ser ligado ao "status activus" de Jellinek e 0

povo destinatárie recebe prestaçOes civilizatórias do estado tanto pela via do
"status negativus" (direitos de liberdade e de defesa contra o Estado) quanto
pea via do "status positivus' (protecãe juridica, igualdade na distribuicão pee
Estado. etc.).

A dernocracia avançada não é, portante, apenas "status activus"
democrático: não é urn mere dispesitive de técnica juridica para definir como
textes de normas são postos em vigor (como "leis são promulgadas'). Ela é,
agora, sobretudo, urn nIvel de exigéncias aquém do qual não se pode ficar, se
ainda quisermos faar de uma forma de democracia: é urn nIvel de exigéncias
que visa ao modo pee qual as pessoas nesse ternitório são tratadas



rl

498
concretamente - não como süditos, nern como seres subumanos
( Untermenschen) mas individualmente coma membros do povo soberano
do povo destinatárjo que pode legitimar a totalidade do poder organizado de
Estado - Juntamente corn a povo ativo e a povo coma instáncia de athbuiçao.
Democracia e direito positivo de toda e qualquer pessoa no ãmbito da sua
"cracia". Aquele para quern a exclusão social nao desempenha nenhum papel
aqui usa a expressäo "povo" de forma meramente icônica; não é democrata
não particrpa do discurso dernocrátjco

Mas, visando ao nosso discurso, chegamos, por enquanto, em urn pnrneiro
passo de argumentação a seguinte operacionalizacao• podemos perguntar
agora que efeitos a exclusäo social produz sabre a grupo e as funcoes do
povo ativo, sobre a grupo e a estatuto do pova coma instância de atribuicao,
bern coma sobre todo a povo destinatárjo e seu potencial de legitimaçao.

Ill - "Exclusão social'
0 próxlma psso consiste em operacionalizar a expressao "exclusão

social". Isso significa, sobretudo, decodifjcar meihor a expressão, distinguir
entre efertos e causas da exclusão e ampliar, não em ültimo lugar, corn
realismo a extensão do concerto "social". Essa expressão näo pode ser
definida estreitamente pois a exclusão desenvolve uma dinãmica fatal. Já em
1821 Hegel frxou, nos seus "Lineamentos Fundamentais da Filosofia do
Direjto" ao analisar a socredade capitalista no seu inicia, que a depauperacao
econôm,ca estarra ligada, sobretudo, a devastadoras desvantagens da
educacão da personairdade e da formaçao profissionalizante (Bildung und
Ausbrldung), da cultura, do grau de informação do sentimento de justiça e de
valor próprio. Resta acrescentar que o enfraquecimeno do sentimento de
valor proprro, a falta de ' reconhecimento" conduz a paralisia das pessoas
afetadas enquanta seres politicos: ao padrão de vida excessivarnente baixo,
ao empobrecimento da famil p a, ao estigma do bairro residencial errado, a
camunrcacao do encerramento da conta corrente par par-te da geréncia do
Banco a exclusão crescente da vida social, cultural e politi, ao acirramento
da rnexjstência de chances de vida, 0 descenso econômjco conduz
rapidamente a depravacão sociocultural e a apatia politica - que quase
sempre se acomoda bern aos designios das esferas daminantes da
socredade, 0 "desfavorecimento mesrno em apenas uma area parcial",
produz uma "reação em cadera de exclusäo" que resulta, não em ültimo lugar,
na "pobreza pofitica", A drmensão perigosa nesse escãndalo estrutural está
provavelmente no fato de que as campos de batalha nos terrenos da
economia poiltica e da politica ainda são cornplementados por urn campo de
bataiha juridrco; as rnjustiças econômica social e politica se vêem acrescidas
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da juridica: as excluidos, as indefesos, os pobres, as trprcamente marginars
não podem mais contar cam proteção juridica, são por assim dizer liberadas
para a caça ("werden zu Freiwild"). 0 resultada é a violêncra nas cidades
(meninos de rua, favelados e outros), no campo (posseiros. sem-terras,
indios, padres e outros) e contra grupos e minorias (criancas, adolescentes,
mulheres, populacão negra, comunidades indigenas, mrgrantes nordestinos),
como diagnóstico caracteristico dos conflitos em torno dos direitos humanos
no Brash. Esse horror é efetivamente institucionalizado, no direrto penal, pela
impunidade sistemãtica dos agentes estatais e empresarlais; e, na politica e
na burocracia, pela corrupçâo. As vitimas nãa são apenas as pessoas; corn
elas, vitirnarn-se tambérn a democracha, a estado de direita, a estado de bern-
estar social. as direitas de defesa contra a Estada, bern coma, no mesrna
nivel, as direitos de participacãa, e sobretuda a central "igualdade perante a
lei".

A exclusão, nesse sentido forte do terrna, ultrapassa a não-filiação e a não-
integração, se quisermas entender par isso apenas a "marginahizacão" ou a
"heterogeneidade estrutural". Sociedades modernas geram inclusão e
exclusão coma diferenca funcianal. Existem entãa diferencas de classe ou
entre camadas sochais no ãmbito de uma inclusão genérica, ainda que mais
ou menos desigual (paradigma do estado de bem-estar social). Mas, corn a
exclusão no sentido forte do terma, aqui analisada, a socredade industrial se
torna parchalrnente disfuncional, entra em grave regressãa, permite que a
ordem social e juridica se cinda em segmentas. Nesse caso, grandes
parcelas da populacãa, par urn iado. dependem dos sisternas funcronars
vitais, mas simultaneamente não tern "a priori" (no casa da exclusão primária)
ou naa tern mais (no caso da exclusão secundarra. do empobrecrmenta, do
descenso social macica, tao nitida nos paises do Grupa dos Sete) acesso as
suas prestaçöes materials. 0 Brasil é estigmatizado amplamente pela
exclusão prirnárla. A própria Constiturção está sob essa superestrutura, sob
esse metacodiga. A praxis estatal, paraes-tatal e econômrca priva as
excluidos da dignidade humana e rnesmo, na atuação do aparelho repressivo,
da qualidade de seres hurnanos: negação das garantias juridicas e
processuais, perseguicão fisica, "execução" sem acusacão e proceSSa,
impunidade dos agentes da opressãa e das chacinas. As pessoas são
obrigadas coma titulares de deveres, em toda situaçàa, mas não são
adrnitidas coma titulares de direitas quando tern necessidade disso. As
normas (constitucianais) lhes aparecem quase que so "nos seus efeitos
lirnitadares da liberdade"; mas o acesso a protecãa jurIdica e aos trãrnites
legais ("Rechtsweg") existem para eles, assrm coma as direitas de
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mais eficazrnente a economia e a sociedade, a politica e o dfteito: serve
somente aos superintegrados. Ela não impOe mais o código direito!não-djrejto
ao metacOdigo flclusão/excjusäo' o Estado está sujeito a economia o direito,
aos rrnperativos da economia. 0 cümulo do cinismo objetivo consiste então no
fato de que 'se identifica constantemente corn subversão" a vontade de
subintegrados , de (sub)cjdadãos de (sub)pessoas exduidas de pretender os
direitos de cidadanra que Ihes cabem Segundo a lei e a Constituicao. TaP
realidade ainda não e ou já não é urn "Estado constitucional" a constituiçaoexclur a Si mesma, a saber, do nexo da legitimidade democrOtica.

Onde existe ou é seriamente desejada uma democracia constitucional urn
"sistema democrático" no sentido do tema, essa democracia e esse sistema
não se podem justificar apenas perante o povo ativo (aos titulares dos direitos
eleitorajs atrvos e passivos e também aos eleitoralmente capazes, Segundo a
sua situação efetiva), também não apenas perante o povo enquanto instãncia
de atribuiçao global dos atos legislativos, executivos e judicantes. TaP
democracra constitucional taP sistema dernocrático deve revelar-se
simultaneamente plausivel diante de todo o "demos" enquanto destinatárjo de
todas as prestacoes econOmicas e sociais, cuiturajs e juridicas garantidas,
normativarnente asseguradas e invocadas por toda a sociedade constituida.

A medida que - como primacialmente no Brasil e secundariamente por
exernplo nos Estados Unidos - a metaestrutura "superintegracao
subrntegracao" domina a sociedade, ePa não deslegitima a sociedade
estatalmente organizada apenas na esfera do seu caráter de Estado de
drrerto, mas decisivamente ja a partir da sua base democrOtica

Reaçoes em cadeja de exclusão são tipicamente deslanchadas pela
pobreza primária ou pelo descenso econômico Para que se possa mais
tarde. no sentido da pergunta inicialmenfe proposta, ensaiar também uma
quantificaçao faz-se mister esboçar, corn relação a alguns palses, a
extensão da pobreza e da miséria maciças, isto e, a extensão da base dos
sintomas da exclusão antes, contudo numa breve ref]exão em escala
mundral não e possivel separar a menção das estatisticas da miséria de urna
outra mencão das causas. ao rnenos enquanto elas são globais.

Dois brlhOes de pessoas estão desempregados ou subempregados, rnais
de urn bi!hão vive na pobreza, mais de 800 rnilhOes experimentam a fome
aguda. 0 nUmero de analfabetos chega ao Iirnjfe de urn bilhão, a exército dos
desabrigados aumenta praticarnente ern todos as paises. Para expressar isso
na media naciona p , quase quatro bilhöes de pessoas vivem em paises corn
urna renda anual per capita inferior a US$150000. Essa miséria não cai do
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céu. Ela se explica apenas em parte decrescente a partir do tradicional assirn
charnado subdesenvolvimento. A desregulamentacão em escala mundral,
semanticamente apresentada como inofensiva ("verharmiost") no termo
"globalizacão", elimina, por exemplo, tarifas alfangedárras que ate agora
estavarn destinadas a proteger produtores e mercados locals e regionais. Ela
sujeita as produtores de paises pequenos a uma concorrência rnternacional
que eles muitas vezes nao conseguern enfrentar. Fica tendenctairnente
minada a possibilidade dos governos nacionars de proteger a sua economia e
monitorar corn autonornia as seus sistemas financeiros. A ampliacãa
generalizada do mercado de trabaiho esvazia a influência dos sindicatos e
neutraliza o efeito de padrOes normativos para a protecão do trabaiho. Os
agricultores do assirn charnado Terceiro Mundo são inseridos na producão
para a rnercado rnundial, enquanto seus proprios palses passarn a depender
de importaçOes de gêneros alimenticios. A cancorréncia internacional destrOi
o artesanato local; a quantidade dos empregos elirninados supera a dos
criados por investirnentos estrangeiros. Os recursos nacionais são
devastados em grau alarrnante. Muitas regras jurIdicas nos palses afetados
surgiram em meio a longas lutas do movimento operário e de outras forrnas
de legitima defesa, para lirnitar a abuso desenfreado par parte dos sisternas
de exploracão e colonizacãO dos séculos XIX e XX. Tais regras são agora
desregulamentadas, inclusive as regras mais recentes sobre a pratecão do
meio ambiente e dos fundarnentOs elernentares da vida de todas as pessoas -
o que equivale a uma nova transformacão revolucionárra (que parte dos
Estados Unidos) dos rnercados financeiros e cornerciais internacronais, a urna
nova forma de colonialismo acirrado. 0 colapso de irnportantes economiaS
asiáticas - coma, em certa medida, o precedente colapso da economla
mexicana, depois da sul-africana e agora da brasileira - mostram quão
frOgeis, quão vulnerãveis se tornam econornias nacionais individuals e
indiretamente tarnbém todo a conjunto de economias em decorréncla da
monetarizacão global: por meio de uma adequacão forçada dos paises
individuals a uma monocultura econômica ocidental motivada exciusivamente
pela maximizacãO do Iucro.

As canseqUéncias positivas dessa polItica de liberalizacão sem precedentes
são sobretuda macroecanômicaS, conforme evidenciam a crescimento do
comércia mundial, da produtividade e dos investimentos. e também a trabaiho
adicional e a aumento do padrão de vida. Mas tudo indica que as perdedores
da globalizacão superam muito a nürnero dos ganhadores, conforme
evidenciam a agudizacãa da miséria individual e a surgimento de regiOes
inteiras, de palses inteiras, (coma por exemplo na Africa) par assirn dizer,
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esquecdos pelo mercado mundial. Então, Os frutos da globalizacao nem
chegam a ser distribuidos, muito menos distribudos adequadamente. A
concorréncia global ja conduz ao dumping" global, a uma corrida para
vencer, por meio de ofertas inferiores, as disposiçOes legais sobre a proteçao
do trabalho, do meio ambiente e dos limites do salário mmnimo. Os ataques ao
potencial democr-ático de monitoramento em meio a crises, vêm de todos as
lados: a soberania dos parlamentos e governos nacionais se reduz e, em
escala mundial, faltam meios politico-democrátjcos para estabilizar- o frágil
sistema de uma economia de livre mercado. 0 sistema do capitalismo, assim
avançadob revela ser absolufarnente destrutivo: a fame e a miséria
aumentam, a extensão do consumo de recursos e da destruição do rneio
ambiente produz, em continuaçäo q uantitativarnente ampliada, a colapso do
planeta. Nas palavras de Niklas Luhmann, corn referenda, par exemp!o, a
India, a Africa e ao Brasil, como também a partes dos Estados Unidos,
exclusão crescente significa a "produçao" de milhôes de corpos humanos que
caem para fora de todas as redes de cornunicaçao socialmente necessárias:
"Ao passo que, na esfera da inclusão, as pessoas contam enquanto pessoas,
na esfera da exclusão, parece que somente as seus corpos tern importância."

Mas a misérra maciça rebate também crescentemente nos paises ricos: na
forma de éxados maciços e do crescimento das migracöes em escala
mundial, na forma do terror, da reimportaçao de lixo tóxico "exportado" por via
dos ciclos ecológrcos, na forma da aproximaçao de catástrofes climáticas
generalizadas, na formaçao de guetas de miser-ia nas areas de alta densidade
demográfica dos paises industrializados na forma de urn crescimento da
criminalidade organrzada que. praticamente, já nào pode ser combatido corn
sançoes penais. 0 capital que age legalmente 'se confunde" corn o capital
que age criminosamente.

Segundo a relatório oficial da União Européia de juiho de 1997, em media,
12% da populaçao européia vive abaixo do limite oficial de pobreza, corn
valor-es máximos de 17,7% na Grécia e em Portugal, bem coma de 20% das
pessoas na Gra-Bretanha; na Franca, esse percentual chega a 15% (1999). A
definiçao oficial de "pabreza" fala aqui de "menos de 50% da renda media
nacional". A medida que a estatistica se concentra nas crianças, verifica-se
que 32% delas crescem na Grä-Bretanha em meio a "pobreza oficial", 15% na
Franca e 12% na Alemanha, A Grã-Bretanha continua sofrendo
espetacularmente as efeitos dos anos do governo de Margareth Thatcher,
que desregulamentaram a economia, conforme o receituário do liberalismo
radical, mas tambérn na Franca a exclusão se tornou ha mais tempo, em nivel
de miséria urn pouco mais reduzido, urn dos temas dominantes da politica
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social. Na Alemanha, a situaçao foi avaliada pelo Governo Federal anterior
(ate fins de 1998) de tal forma, que a Governo se negou a publicar urn
relatório nacional sobre a pobreza, ao qual ela se tinha obrigada, na C0pula
Mundial Social de Copenhague, em marco de 1995. Por isso existem, ate
agora, somente estimativas das associaçôeS beneficentes alemãs: elas se
movem em tomb de 20% da populacão no estatuto da pobreza, mas não
podem ser usadas como estatisticaS. 0 nOmero dos não-eleitoreS em
decisôes politicas - correlacionado a exclusão social dentro de certos limites,
conforme ensina a experiência - chega, em longo prazo, a cerca de urn terca.

Para o Brasil, a questão do não-comparecimeflta as eleiçôes está sob
condicöes especiais: aqui existe a obrigacão de votar. Se ela nâo for
cumprida, a cidadão se ye ameacada por sançöes que irnpedem a sua saIda
do pals (nao-expedicaO ou renovacâo do passaporte) ou que levam a perda
dos seus direitos politicos (par exemplo, cassacäo dos direitos eleitorais
passivos). Apesar dessa considerável pressão juridica, houve, nas Ciltimas
eleiçöes, em outubro de 1998, nas quais for-am escoihidos simultaneamente
os mandatários par-a a Presidéncia da RepOblica, par-a o Senado, para a
Câmara dos Deputados e par-a as Assemblélas Legislativas, as seguintes
valor-es: 78,5% de votos: destes, 6.3% em brando e 8,38% inválidos, a que
equivale, no total, a urna abstencão de 36,17% das eleiçöes (21,49% desse
percentual e constitulda par não-eleitores).

Do ponto de vista econômica, a assirn chamada 'tesaura da renda'
(EinkomrnensSchere). cujas pantas assinalarn a renda maxima e a renda
minima e se distandiam cada vez rnais, não está tao aberta em nenhurna
regiao do mundo coma nos paises emergentes da America Latina, ficando
entre 'seis vezes" (Costa Rica) e "quinze vezes" (Brasil); issa quer dizer que
Os 10% dos brasileiros mais ricos percebern urna renda 15 vezes superior a
dos 40% mais pobres. Pode-se ler que essa desproporcãO é maior no Brash,
em cornparacão corn todos as paises do mundo acer-ca dos quais dispornoS
de dadas estatisticas.

Segundo o Relatório Nacional Brasileiro (Brasilia 1996), as estatisticas
ofichais da pobreza indicam, de acardo corn a conceito oficial brasileiro da
pabreza absoluta para o ano de 1990 - o Oltimo ano, a respeito do qual
possuO dados -, 17,7% da papulacão na area urbana, 53,4% na area rural e
27% na media nacional global.

Nos Estados Unidos o indice de pobreza está atualrnente em 13,7%,
beirando, nas criancas, a 1/5. 0 pals tern 4 rnilhöes de rnilionarios; as 0,5%
mais ricos da população possuem titulos mobiliários no valor de
US$865.000.000.000,00 e urn patrirnôniO fundiário no valor de
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inferiores aos de 1973. Os 20% da base da pirãmide da renda ganharam em
1969 7,5 menos do que Os 20% do pico, ganhando hoje já 11 vezes menos A
guisa de comparaçao, menclono que na Alemanha Ocidental a proporção é
do 1 Para 6.

Desde o fim dos anos 70 os Estados Unidos desregulamentarn Segundo o
principio de 'trial and error' - mas as conseqüências anti-sociais não são
tratadas como erro em urn pals que, diferentemente da Europa Ocidental, não
se concebe como guardião de uma sociedade justa. Como vocés sabem, são
Justamente os economistas e sociólogos norte-americanos que criticam o
sistema de seu pals corn especial mordacidade; corn efeito, não estã em
debate uma posição pro ou contra o antiamericanismo mas a compreensao
sóbria das consequencias do americanismo "darwinismo em estado puro",
conforme afirma William Lewis, chefe do lnstituto McKinsey em Washington: o
mais forte vence, o mais fraco é eliminado e cal rapidamente no vOrtice da já
descrita reação em cadeia de exclusão. For urn lado, a economia forte-
americana acusa, nos anos 90, elevadas taxas de crescimento: foram criados
28 milhOes de novos empregos; por outro lado, esses novos empregos são
Para 20% da mão-de-obra - freqüentemente sem que ela assim o queira
apenas trabalho em tempo parcial; e na media global o novo trabalho gera
14% rnenos de renda. Ao mesmo tempo as demissöes em massa
continuaram; justamente nos Estados Unidos a globalizaçao, que partiu desse
Pais, destruju, na sua luta em escala tendencialmente mundial por empregos,
muitos empregos seguros e bern pagos na indOstria. E quando depois se
afirma frequentemente que o sisterna dos Estados Unidos não disponibiliza
Para tais casos, diferentemente da tradicão do estado de bem-estar social na
Europa, urna rede social, isso nao passa de ingenuidade. Para a sociologia, é
urn segredo de polichinelo quo os Estados Unidos providenciam
perfeitamente urna tal rode social, so quo eia é mais cara (e por isso também
entrementes privatizada) do que a européia: refiro-me as prisOes. 0 nürnero
do prisloneiros está em torno de 1.600.000; e isso significa,
pro porcionaimente por cabeça da popuiaçao, que ole é seis a sete vezes
mais elevado do que nos paises europeus.

EioqUente e, Justamente corn vistas ao nosso tema, urn outro indicador, o
comportamento nas eleicOes: presidentes corn urna rnaioria do menos do
40%, menos do 30% ou, como no caso da reeleiçao de Clinton, em novembro
do 1996, de rnal e ma! 25%, participaçoes do 38% nas eleiçoes (nas eleiçoes
Para o Congresso na segunda metade de 1994) ou do 36% (eieicoes Para o
Cong resso na segunda metade de 1998).
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Que grau de exclusão e de suas conseqUências ate agora mencionadas urn

sistema democrático ainda poderia tolerar: eis uma pergunta por resultados
(provisOrios) relativamente estáticos da exclusão social. Ora, abstraindo-se do
transformacOes tópicas da constituição, não so a dernocratizacãO, rnas
tambérn a desdemocratizacãO são processos dinâmicos. Não basta constatar
a exclusão social como urn fato consumado (fait accompli) e querer dopois
medir sua (in)compatibiiidade corn urn sistema democrático. Isso so seria urn
ado da rnedalha. 0 outro lado consiste em descrever as causas externas em
fluxo, no caso a globalizacão atual, e falar também da sua compatibilidade ou
incompatibiiidade corn uma democracia em funcionamento.

Justamente no quadro desse campo de análises, os beneficios (sobretudo
macro-econômicos-estatlsticOs) da desreguiarnentacãO em escala mundial
recuam Para urn segundo piano, diante dos seus efeitos desvantajosos e
mesmo cruéis: é inconteste quo a desreguiamentacãO aumentou em todos os
lugares dramaticamente o abismo entre ricos e pobres, tornou mais aguda e
ampliou a exclusão. Isso vale, conformejá foi dito, não apenas Para os paises
periféricos "não-desenvoividOs" ou situados no "limiar" ("Schwelie") do
desenvolvimentO, mas também Para os palses ricos, os paises centrais do
Grupo dos 7. A miséria e a exclusão retroagern crescentemente sobre os
paises ricos em escala mundia!, como importaçOes ou reimportacOes. Os
aspectos, dos quais já falei, são acrescidos tambérn por fenômenos
imanentes de crises dos principals paises industriais, tais como o
desemprego em massa, o enfraquecirnentO das camadas médias da
popuiacão, o fortalecimento do movimentos de corte fascistOide, a anomia
crescente (delinqUëncia juvenil, crime organizado, onda das drogas). Acresce.
sob o império da publicidade, sob a dominação do critérios como "best seller"
ou lbope e sob a concentracãO rasante no setor editorial e na irnprensa, urn
enfraquecimento da rnuitipiicidade e das pecuharidade culturais, que configura
urn sinai ominoso Para o nosso tema sistema democrãtico.

Palavras do Sr. Romeu Felipe Barcellar Filho
Srs. Deputados, Sr. Prof. MUller, iiustre Profa. Carmen LOcia, Prof.

Washington e Deputado Durval Angelo, em primeiro iugar, quero fazer urn
agradecimento rapido pelo convite quo me foi formulado. E sempre uma
satisfação estar aqui em Belo Horizonte, neste Estado do Minas Gerais,
reconhecidamente politizado, onde me sinto a vontade Para expressar, nos 10
minutos quo me foram concedidos, as idéias quo tenho, notadarnente
enfocando as palavras do Prof. Müfler. Estou aqui corno Presidente do
Instituto Brasibeiro do Direito AdministrativO. Efetivarnente, sou o Presidente,
mas não gostaria quo minhas palavras fossem atribuidas a essa instituição,



506
que é de defesa permanente das instituiçöes democráticas do Pals e é
composta por vãnas cabeças pensantes. Quero que a sinceridade das
minhas palavras não seja confundida corn a instituição. Sou professor da
Universidade Federal do Paraná e da PUC-PR e gostaria de ser ouvido rnais
como professor que como Presidente desse Instituto. Faço-o, também, em
respeito ao meu ilustre Vice-Presidente, Prof. Pedro Paulo de Almeida Dutra,
que nos dignifica corn sua presença nesta sala.

Democracia e exclusão social: esse tema nao pode deixar de incluir a
administraçao pObirca. Penso que a Constituição Federal de 1988 foi a melhor
que já se editou no Pals em todos os tempos; ela representa a união do
pensamento de vários segmentos sociais e é uma constituição principiológica,
assentada em principios. Esses princIpios constitucionais tern uma base
antropologica cornum, que é urn princlpio vetor, o da dignidade da pessoa
humana. Todos aqueles que Iêem a Constituiçao - e a Profa. Carmen LUcia
aconseiha que se faça isso diariamente - sabem e verificam que os preceitos
constitucronais são todos voltados para este vetor da dignidade da pessoa
humana. Os principios são normas - em razão do tempo que me foi oferecido,
nao aprofundarei minhas consideraçoes doutrinárias, dando major atençáo a
objetividade nesta mrnha rápida fala - e entre eles aprendemos urn que é o da
hierarqura. Os principios são fios condutores de qualquer interpretaçao, já
dizia meu querido Prof. Dr. Roberto Barroso, do Rio de Janeiro. Esses
principios explicitos ou implicitos da nossa Constituição é que devem sempre
conduzrr toda e qualquer manifestação de qualquer jurista sobre qualquer
tema. Afinal. toda interpretaqão terá que ser constitucional. E é exatamente
enfocando o nosso tema sob a ótica dos principios constitucionajs que digo
que estou muito preocupado corn tudo que tenho ouvido e lido a respeito das
transformacöes que se operam no Pals, notadamente em relaçao U
adrninistraçao pUblica, esse apareihamento criado pelo Estado para alcançar
seus objetivos. A admrnistraçUo pUblica é urn apareihamento para prestar
serviços pUblicos. Tenho ouvido algumas pessoas se referirem U privatizaçUo
dos serviços pUblicos. Politicos, administradores principairnente pela
televisUo, tern mencionado que os serviços pUblicos, no Brasil. enfrentam
esse processo, essa volUpia de privatizaçUo, de globalizaçUo, de implantaçao
de uma poiltica neoliberal. Tern-se referido U privatizaçUo dos serviços
pUblicos. Quero deixar murto claro que, para mim, como professor de Direito
Administrativo, isso é absolutarnente incom preens ivel 0 serviço pUblico
nasce e morre servrço pUblico; não pode ser privatizado. NUo existe
prrvatrzaçao de serviço pUblico. Existe repasse, delegaçUo, terceirizaçUo de
serviço pUblico, rnas privatizaçao não existe porque o serviço pUblico é uma
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incumbéncia do poder pUblico. A nossa ConstituicãO estabelece isso corn
transparéncia, no art. 175.

Pois bern, temos ouvido falar também em uma transformacãO da
adrninistracão pUblica, de administracãO burocrUtica em administracUO
gerencial. A crItica que se faz é a de que a admrnistracãO gerencial é urna
administracãO voltada para si propria, corn uma rigidez murto grande em seus
procedimentos. JU a administracUO burocrUtica seria uma admrnistracãO mais
flexivel em relaçUo aos procedimentoS que adota, corn controle de resultados.
Minha preocupacão é que, se o procedimento é urna forma de concretizacUo
da função estatal, como dizem nossos colegas administrativiStaS, como por
exernplo a LUcia Vale Figueiredo, e se o Estado, ao agir através dos
chamados procedirnentos, numa sucessão ordenada de atos e operacôeS
que propiciarn a realização do resultado final desejado pelo Estado, essa
sucessão ordenada e seccionada por etapas perrnite, nurn Estado
democrUticO de direito, que o cidadão, que a pessoa hurnana, afrontada por
qualquer etapa desSe procedimento, possa impugná-lo tempestivamente,
evitando que o mal maior possa se formar.

A tal administracUo gerencial flexibilizando os procedirnentos - alguns falam
ate em surnarizacão do procedimento, e quero dizer aqut ate corn alguma
discordUncia corn alguns companheiros administrativiStas que para mim o
procedimento é o género, o processo é a espécie. Procedimento é essa
sucessão. 0 processo é a espécie de procedimento. Se nós, na leitura que
fazemos da Constituicão Federal e dos principios explicitos nela contidos.
como por exemplo o principio da presuncUo da inocUncia, o principlo do
devido processo legal, o principio do contraditório, da ampla defesa corn os
meios e recursos a ela inerentes, podemos sernpre nos valer desses
principios. Eles são urn verdadeiro arsenal colocado a disposicUo do crdadão
para impugnar fases do procedimento, evitando, como disse, que a
administracUo pratique atos contarninados por abuso de poder, por deSvio de
poder. A tal SumarizacUO do procedimento, defendida por alguns dos autoreS
da reforrna, não poderU implicar jamais a ( ... ). Isso é rnuito importante.

Não e possIvel que aceiternos placidamente a idéra de uma adminiStracUO
gerencial, flexibilizando-Se procedirnentoS que eliminern garantias e
prerrogativas constitucionalmente asseguradaS. Na verdade, quando se diz
que a administracão pUblica no Brasil é uma administracãO que peca pelo
formalismo exagerado, quando se diz que a adrninistracãO burocrátrca é uma
adrninistracão que se perde em formalidades inUteis, isso é verdade; temos
que concordar corn essa afirmacão. Mas devemos lutar por urn formalismo
adequado. A auséncia absoluta de formalismo poderU implicar a negaçUo de
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prerrogativas, de garantias constitucionais,
No Brash, nos que antes da Constituiçao viviamos sob o império do

segredo, a partir da Constituiçao de 1988 passamos a viver uma
adminrstraçao de telhado de vidro, como dizem Os doutrinadores europeus
citados pela Professora Carmen LUcia, uma administraçäo de gavetas
abertas. Na época em que conclul a faculdade, a administraçao pUblica no
Brasil vahia-se muito de conceitos juridicos indeterminados para negar ou para
conferir alguma providéncia a alguém. Era muito comum as autoridades
pUblicas brashleiras negarem uma pretensão, amparadas tão-somente na
expressáo mágica interesse pUbhco.

No ãmbito do Poder Judiciário, as negativas Us inscriçöes dos candidatos a
concursos da magistratura eram indeferidas também sob a justificativa de que
havia urn interesse da justiça. Hoje, notadamente a partir da nova ordem
constitucional implantada no Pals, a administração estU obrigada. mais do
que nunca. a motivar seus atos. NUo no sentido de simplesmente justificU-Jos,
mas de oferecer urn motivo como a adequaçUo de urn acontecimento fUtico a
uma prescrição legal. Também o Judiciário, inclusive nas suas decisôes
adrninistratrvas e cornpehdo a curnprir essa determinaçao constitucional, de
forma que a Constituiçao Federal de 1988 trouxe esse arsenal acompanhado
de instrumentos para fazer valer o direito do cidadão, para fazer valer a
ordem democrUtica - a ação popular, a açUo civil pUblica. o mandado de
segurança individual o mandado de segurança coletivo, o 'habeas data'. São
garantias constitucionais que estUo U disposição do cidadão para que
possamos, por meio delas implementar a dernocracia e impedir a exclusão
social.

0 Brasil é urn Pals diferente. Temos chirnas diferentes, costumes diferentes,
hUbitos diferentes, pessoas diferentes. For exemplo, vim de Curitiba, todo
a g asaihado. A partir de São Paulo. comecei a tirar o sobretudo e o pulôver. 0
Brasil é urn Pals dificil. Somos 160 milhôes de brasileiros, Falamos a mesma
lingua. Isso é notUve!. A grande capacidade dos nossos dirigentes foi
exatamente a de manter este Pals unido, apesar das diferenças sociais e das
desigualdades.

Encerrando, gostaria de dizer que não podemos permitir, como
expectadores, silentes e pacienciosos, de uma realidade nefasta que nos
cerca, que a nossa Constrtuição continue a ser lanhada, a ser agredida. A
Emenda U Constituiçao n° 19, apesar do trabalho de valorosos colegas
nossos, nUo atingiu todos os objetivos nefastos que se prenunciavam, como a
desvalor:zaçUo total do servidor pUblico - que deveria ser urn profissional do
serviço pUblico -, a elirninaçUo do concurso pUblico e outros tantos itens que
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se prenunciavarn, mas que. felizmente, nUo acontecerarn. Precisamos tomar
muito cuidado corn Os tratamentos outorgados, corno usuUrio, consurridor,
contribuinte. No Brasil nem todos são usuUrios, nem todos são consumidores,
nem todos são contribuintes. Concordo plenamente corn o Prof. Muller,
quando ele diz que temos de cuidar mais do povo individualmente e cada urn
de "per si. como integrante do povo soberano. Os nossos legisladores, os
nossos administradores jamais devem esquecer uma lição preciosa do
grande jurista ( ... ), que diz que todo legislador. todo Juiz, todo administrador,
todo professor, todo analista de direito nUo pode esquecer nunca que por
detrUs da letra fria da lei ha urn pedaço de vida humana objetivada. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Washington Peluso Albino de Souza
Sr. Deputado e Presidente dos nossos trabaihos; Prof. MUller, que tive o

prazer de conhecer pessoalrnente. tive, também o prazer de saber que somos
amigos cornuns do professor ( ... ), o que nos engrandece, dando-nos muita
honra e satisfacUo; demais rnernbros da Mesa. meus senhores, minhas
senhoras, convocado para este debate, tive a oportunidade de ser
sensibilizado por alguns desafios do Prof. MUller em sua obra escrita, os
quais são dirigidos precisamente ao jurista brasileiro. Ele faz uma anUlise
percuciente e perfeitamente aceitUvel da Constituicão Federal de 1988. No
entanto, todos nos, que lidarnos corn o direito no Brasil, sentirnos que
estamos e deverernos continuar numa posição não de aceitacao plena e
dogrnUtica das nossas leis, especialrnente da ConstituiçUo, mas nurna
permanente posição crItica. que nos leve U objetividade da própria luta pelo
direito, na defesa dos objetivos definidos na ConstituicUo. Assim, tenho a
obrigaçao de fazer uma rUpida anUlise sobre o que, infelizmente, deverei
apresentar como armadilhas da própria ConstituiçUo, que são habituais na
chamada moderna técnica de legislar, mas que começam a ser superadas
corn medidas que os poderes estabelecidos gerairnente rejeitam, tais como 0

mandado de injunçUo - criado para suprir as faltas de uma legislacUo
recornendada para completar o texto constitucional -, que atnda nUo entrou
em a p licacão, por causa de urn bloqueio do Poder JudiciUrio.

Esse é urn sério ponto que temos de discutir, a firn de que a própria
ConstituiçUo seja posta em prUtica, nUo ficando na dependUncia das
rnanifestaçUes dos Tribunals e da indiferenca do Executivo, morrendo como
letra que nUo tern sentido dentro do texto. Esse raciocinlo parte de urn
principio. 0 discurso constitucional, no estado dernocrUtico de direito, é
portador de objetivos definidores da inclusão social, ao rnesrno tempo em que
encerra igualmente os instrumentos da sua exclusUo. Esse 6 o ponto vital da
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mensagern que desejo trazer, aproveitando essa Oportunidade de definiçao
de panto de vista e de rurno a ser tornado. As posiçöes do povo constituinte e
do povo destinatário das restriçöes civilizadoras do Estado, ressaltadas pelo
Prof. MUller, exprirnem-se por urn arco de eventos correspondentes a própria
seqUência da vida social. Toda vida social se encerra, em termos jurIdicos e
constitucionais, num ponta inicial que é a elaboraçao da Constituiçao, quando
terernos a que a professor charna de poder constituinte do povo, e que eu
preferiria chamar de a povo constituinte, coma ideal da democracja.

A Constituiçao de 1988 introduziu urn elemento pouco observado ou pouco
divulgado. Ela segulu a método indutivo, partindo de urn tipo espontãneo de
consulta ao povo, que nao foi suficientemente aproveitado, par falta de
cultura, de capacidade ou por indiferença, pelo coordenador do projeto e
depots pelo próprio parlarnento. Na verdade, a que se admitia coma praxe
nas Constituiçoes brasileiras e, de rnodo geral, nas constituicoes, era partir de
urn projeto de sábios, entre aspas, porque aqueles erarn as elementos
escoihidos pelo poder estabelecjdo. A partir desse prajeto, aprovava-se a que
era mais interessante - a que já vinha nurna linha determinada pelos próprios
poderes dominantes -, chegando-se a urna constituiçâo.

Se tal consulta fosse realizada pelo computador, corn as rnanifestaçoes, as
cantribu içUes sendo suficentemenfe cruzadas coma possiveis, naturajrnente
nossa Constituçao representaria - ernbora já represente bastante - a
realidade brasilecra, em sua heterogeneidade caracteristica da própria
formaçao de urn Pals continental, corn sua multiplicidade racial e diversidade
cultural, coisas que a Constituiçao, par sua própria cancepçao, tern de
traduzir e que, ern grande parte, foram traduzidos pela Constituiçao de 1988,
em seus objetivos, representadas justamente par esses ideals da felicidade e
da dignidade da pessaa humana, etc., enurnerados no art. 30: e varnos ver
que as medidas preconizadas no decorrer do texto procurarn chegar a
realizaçâo desses objetivos. Porérn, ha uma técnica de legislar adotada, e já
consagrada, pela qual a dádiva é retirada por instrumentos da própria
Canstituição. Numa análise rápida, esses instrurnentos tern sido usados par
nos especialmente de trés maneiras.

A primeira é a emenda canstitucional, a que nos habituamos de tal maneira,
que a Brasil viveu de 1969 a 1988 sob a égide de urna emenda - a nUmero 1 -
a Constituição de 1967. Isso virou hábito. Mas pergunto: ate onde urna
emenda canstitucional, levada a cabo pela legislador comum, realmente, pode
ter efeito constitunte? Fol dada urn poder - ainda que, em nosso caso,
congressional - a urn legislador maiar para a elaboraçao de urna Constituiçao,
e as modificaçoes devem obedecer. tanto quanto passIvel, a essa
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hegemania, a essa supremacia de poder, sern a que acontece a que vem
acontecendo entre nos-. a Constituição se esfacela, é rasgada, é negada. Na
area social, par exemplo, para nãa citar outras, exige-se urna lei
complementar para regularnentar a problema da despedida injusta, mas essa
el jarnais foi elaborada. E uma técnica: a Constituicãa transfere para urn
poder menor - a legislador ardinário - a responsabilidade da elaboração de
uma lei que regularnente a dispositivo, mas ele não a elabara. Então, a
dispositivo ficou mentiroso, virou letra rnorta, e a povo foi enganado. Houve a
inclusão do interesse popular, e a exclusaa, perfeitarnente conscente, do
Poder Legislativa. do Poder Executivo au daqueles que estão autorizados, por
lei e pela Constituição, a oferecer as seus projetos. Para dar outro exemplo, a
participacãa do ernpregado no lucra das empresas fat introduzida na
Constituicão brasileira de 1946. Algurnas leis fantasiararn a sua
regularnentacão, mas sabemos que, ate hoje, ela, efetivamente, não se
cumpriu. Matau-se a idéia, matou-se a prapasta, matou-se a incursão; e se
fez a exclusão daqueles que seriam as beneficiários. Esse é a conceito de
exclusâo que estau pretendendo trazer para nôs. Esse é a tipo de análise que
nós, juristas brasileiras, diante dos vicias das Constituicöes brasileiras, temos
de evitar.

Apesar do tempo curto, varnos urn pauco adiante. Na determinacaa dos
principios da atividade econOrnica. definidos no Titula VII, da Ordem
EconOmica e Financeira, da Constituição de 1988, havia urn trabalho difIcil
para a constituinte: a caracterizacão da empresa, digamas, legitimamente
nacional, e daquela autra que, apesar do norne de empresa brasileira, podia
perfeitarnente ser entendida coma multinacional. Fat dificil a redacäo. coma é
dificil a redação das constituicUeS. E havia, enumeradas, todos as beneficios
dados a empresa realmente brasileira: incentivos a tecnalagia, certeza da
preferéncia de compra - vista que, no Brash, carnprar e vender para a
Governa é a Unico negOcia que existe -, ou seja, garantia de compra, corn
preferéncia para a produta nacional, naturalmente, em igualdade de
candiçâes, e outros do mesma genera. Mas a que aconteceu? Simplesmente,
urna emenda constitucianal extirpau a art. 131, ou seja, revogau a
Constituiçãa. Vejarn vocés a desequilibria de poderes nesse caso! Eu poderia
citar vérios outras exemplos, mas a tempo é curia. De qualquer rnanera,
ficarn esses dais ou trés exemplos, para mastrar coma é a tática, coma é a
armadilha feita para incluir aqueles principios que são, realmente, portadores
dos direitos do cidadão - daqueles direitas que são garantidos ao cidadão,
coma base da própria ConstituicãO, daqueles nos quais nos apoiarnaS para
dizer que fai a pova que elaborau a Canstituiçaa - e tirar do pova, cam a
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mesma mao, aquilo que Ihe foi garantido não so nas promessas eleitorais,
que são vergonhosas, mas também no texto constitucionat, o que é doloroso
para a visäo do jurista, sobretudo.

Seguindo o mesmo raciocInio, temos ainda as medidas provisórias, que JO
vimos o que são: uma maneira paralela de administrar, uma maneira paralela
de legislar, uma delegaçao ao Executivo Para legislar. Herdeira do decreto-lei,
ditatonal, e usada hoje, talvez, corn mais abuso do que nas prOprias ditaduras
- das nossas ditaduras. E verdade que a lei das circunstãncias em que eta
pode ser tratada, utilizada e não respeitada pelo Executivo, que, por qualquer
motivo. manda uma medida provisória Para o Legislativo, o que acontece? Eta
deverO ser realmente aprovada e transformada em lei, ou se repetirá. e hO
urnas que foram repetidas jO 30 vezes, ate que se canse o Legislativo ou pior,
dolorosamente, o Executivo negocia a sua aprovação.

Vern agora a outra prOtica desmoralizador-a não 56 da Constituiçao, mas
também da cultura juridrca do povo. Que são essas negociaçOes - o toma tO,
dá cO? C Poder Executivo tern condiçöes de oferecer a esse grupo de
legisladores, àquele partido, Oquele individuo vantagens, de modo geral,
inconfessOveis. Pelo menos, vantagens excludentes dos interesses do povo,
que foram definidos na Constituiçao. Essa medida provisOria transformada em
lei e mais uma armadilha usada Para desfazer os principios, os ideais da
Constitu cOo.

Ora, estamos tratando, e vamos faze-lo bern mats rapidamente, de coisas
bern mars profundas. Quando se retira, por exemplo, o art. 171 e o principio
do art. 170, que defrnra a empresa nacional e a ernpresa pUblica, Para não
fatar agora na queda do monopólio do petróleo, Para nOo falar agora de todas
essas outras modificaçOes que estOo nos levando a uma falsa id6ja de
globalrzaçOo, Para nOo falar da modificaçao da legislaçao das riquezas
naturais - tendo sido discutido tanto a soberania nacional. e ficou tudo do
mesmo tamanho -, Para não falar nisso, porque nOo hO tempo suficiente,
infetizmente, vemos o seguinte: é o que se modifica, o que hO de fundamental
nopensamento exposto e registrado na Constituição.

E a ideobogia constitucionabmente adotada. Ideobogia que, entretanto, no art.
160, nOo estO nas cbOusulas pétreas. E outra armadilha. Ali estOo principios
de somenos importOncra. A própria soberania não está nas clOusulas pétreas.
E que ctOusulas pétreas são essas, se os elementos fundamentals da vida de
urn povo, de urn pats 10 não estão? Que cláusulas pétreas são essas, se
aqurto que é fundamental no pensamento autorizado, no pensarnento
apanhado, no pensarnento recrutado, no pensamento cothido, nos desejos
colhidos do povo e transformados Para a Constituiçao podem ser tao
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violentamente extirpados, excbuldos? Este é urn problema de natureza
juridica, que aceito como desafio na humildade da minha posiçOo de jurista e
de cultor do Direito. Mas a quem transfiro? Transfrro a todos os juristas
brasileiros dignos de respeito, dignos da condicão de brasileiros, sem
chauvinismo sem paixOes, mas encarregados, por consciência prOpria, de
zetar por esse equibibrio jurIdico, que se traduz na charnada seguranca
juridica. Essas modificacOes todas estOo arrasando o sentido de seguranca
jurIdica do nosso povo. 0 nosso povo jO nOo acredita em leis, porque
fabricam-se lets, modificando a ConstituicãO. 0 nosso povo tern hoje a
possibilidade de descrer da própria ConstiturcãO, porque, se bern analisarmoS
verernos que eta é sempre elaborada corn tradicionals armadithas, que
desfazern o sentido da prôpria consciência da sua exrstência. Murto obrigado.

Palavras da Sra. COrmen LOcia Antunes Rocha
Sr. Presidente, Srs. Profs. Romeu Barcellar e Washington Albino, Prof.

MUller e demais participantes desse encontro, a quem saOdo individualmente,
principalmente rneus alunos, corn urn abraço muito especial.

NOo gastarei 10 minutos, agradeco 6 Mesa pebo tempo e quero agradecer a
Assembléia Legislativa e o faço na pessoa do Deputado Dual Angelo, que,
tao logo trouxe o name do Prof. Muller, sentiu-se honrado e abriu este
PlenOrio Para que a professor fosse ouvido, ele que é hoje, pelo nosso bern-
querer, pebo nosso afeto por ebe, urn dos rnaiores constitucionalistaS, urn dos
maiores filósofos do mundo de hoje. Corn certeza, a sua presenca muito nos
honra, e ter aberto e ter feito urn movimento que é exatamente a que
queriamos que a Brasil fizesse, que a poder pOblico frzesse - que abrisse
suas podas Para que houvesse a obseacOo disso que estamos discutindo -
a exclusão social -, mas da inclusão no seio do poder, como temos esses
jovens, sentados no lugar que é deles, exatamente no lugar onde o poder se
exerce. E exatamente isso que todos nos queriamoS e queremoS Para a
Brasil: urn Brasil que seja diretamente do povo, sentado no lugar que the é
próprio.

Agradeco muito 0 Assembléia Legisbativa par isso e agradeca a presenca
de todos Os professores - Romeu Barcellar, que teve que vir de Curitiba, a
que fez corn a mator boa vontade, como é próprio de urn grande professor,
coma ele e, e de uma forma especial ao Prof. MUbler.

Meus alunas sabem que hO dez dias estamos esperanda a Prof. Muller em
Bela Horizonte, e, devido a urn desencontra, ete 56 chegOU ontem. Mas quero
que ete saiba que não so a Assembléia abriu suas partas, mas que temos as
portas do nosso coracOo sempre abertas Para ele.

Gostaria de fazer uma observacão a respeito do que foi aqui discutida. 0
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Prof. Romeu lembrava o principio da dignidade da pessoa humana, que é o
mais importante da Constituiçao Federal. A exclusão social é absolutamente
incompatIvel corn a dignidade da pessoa humana, incornpatIvel corn a
democracra, corn o Estado esboçado e desenhado na Constituiçao Federal.
Nada do que está escrito está sendo vivido nos ültirnos tempos, no Brash.
MelancoUcarnente, ternos tido ôtrmos textos constitucionais e uma péssima
prática constitucional no Brasil, nào por falta de leis, mas por falta de vontade
polItica, especrairnente dos governantes, para cumpri-las e torná-las efetivas.
Temos urna Constituiçao que nâo apenas impOe a inclusão social, mas
tambérn impede a exclusão social. Basta ver o art. 30 da Constituiçao
brasilerra, para a qual usarei uma expressäo muito cornum, mas que os
jovens usam corn mars proprredade do que Os juristas: Os governantes nao
tern dado a menor bola para o Titulo I da Constituiçao brasileira. A fome é
IncompatIvel corn a dignidade da pessoa humana, porque fome dói, e a dor é
contra a natureza, contra o nosso sentido de justiça. A exclusão, o nürnero
dos desernpregados que dobrou várias vezes nos ültirnos cinco anos no
Brash, conduz a vergonha. A pessoa desempregada, que se encontra sob urn
viaduto, que nao tern urn teto nern a perspectiva de vir a t6-lo, passa a
envergonhar-se de sr mesrna. A exclusao, hoje, é pior do que antes, porque,
no micro do Estado brasileiro, a exclusão não permitia que o escravo se
integrasse. A exclusâo social que vivemos hoje expulsa aquele que estava na
sociedade, impede que continue nela, e o que é pior, faz corn que a pessoa
passe a ter vergonha de si mesma, por sentir-se exclulda. Passa a ter a sua
própria referéncia corno urn ser indigno, nessa loucura que o Prof. MUller
chamou de urna politica cinica, que é exatamente essa globahizaçao
neohiberal, levando o ser hurnano a ter urn preço.

E precrso rnerecer e poder pagar pelo direito a vida? E preciso merecer e
poder pagar pelo direrto a saUde? E preciso merecer e poder pagar pelo
direito a educação? Deixarnos de ter urn Estado "providéncia" para termos,
agora, urn Estado herodes, urn Estado que mata todo aquele que é
rndesejável, para não poder pagar pelos seus direitos fundamentais, a
despeito de tudo o que está dito na Constituiçao, a despeito das conquistas a
que tenhamos chegado. E ,isso que estamos vivendo, e, principalmente, é
isso que queremos viver? E essa a nossa responsabilidade? E isso que o
Governo atual vern fazendo, e sornos coniventes ou, pelo rnenos, cUmplices,
ou ainda, corno drria Sartre, como toda a humanidade, somos rnetade vitimas,
rnetade culpados porque não estamos fazendo o suficiente para reverter esse
quadro? Querernos a dernocracia. Mas nos, brasileiros, estamos lutando
suficrenternente contra a exclusâo social? Uma exclusão não apenas de urn
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desconhecido, pois, cada dia mais, todos nós somos excluidos dos direitos
econômicos, sociais e, agora, dos direitos fundamentais individuais,
charnados de primeira geracão. E o que estarnos vivendo, e o Prof. MUller, de
urna forma prirnorosa, consegue dernonstrar as causas e os efertos.

Gostaria, para finalizar, apresentando meus agradecimentos ao Prof. MUller,
ao Prof. Rorneu, a Assembléia Legislativa e aos presentes, de lembrar que o
ser hurnano não pode ter urn preço, porque o que tern preco não tern
dignidade, na teoria de Kant. E digno aquilo que é mmensurável, que nâo pode
ser rnedido. 0 ser hurnano não pode ter preco. 0 ser hurnano que hoje está
recebendo urn preco é aquele que convive conosco todos os dras, é o menino
na porta de casa, e aquele que perdeu o emprego, vai para a favela, voltará
para se encostar a urn rnuro e acabará surnindo para não ser visto por uma
grande autoridade que venha nos visitar, pors representa uma vergonha para
a Nação. Isso hoje acontece corn uma determmnada pessoa e, amanhã,
acontecera corn toda a sociedade. E nern sabemos para onde foram essas
pessoas ou se serão resgatadas para urna vida digna. 0 que estamos
constatando é que o Governo brasileiro tern levado o povo a essas condiçöes,
especialmente corn essa politica perversa dos Ultimos anos.

O problema não é dos governos, o problema é do crdadão. A Constituicão
estrutura urn governo, mas ele vai ate aonde encontra Irmites, e o himite
somos nós, corn os nossos direitos. 0 limite é o da cidadania. 0 que ternos a
saber é o que cada urn de nos, cidadãos, está fazendo para não conviver corn
isso de rnaneira pacifica, de maneira alienada, e o que podemos fazer para
nos organizar, evitando que o poder continue a ser exercido da forma corno
tern sido nos Ultirnos 500 anos, desde o descobrimento, não para fazer o povo
rnais feliz, mas para fazer urn povo, ou uma drmensão do povo, que não
universaliza todas as pessoas no processo politico. Portanto, o problema näo
é so dos outros. Betinho dizia que, antes, lutava contra a rniséria comecando
seu dia rezando a padre-nosso. Dizia que tinha fome de divindade.
Posteriormente, passou a dizer: "Ainda luto contra a rnisérra, mas comeco a
rneu dia corn o "pão-nosso", porque tenho fome de hurnanidade". Essa deve
ser a forne de cada urn de nos, especialmente dos integrantes da area do
direito. a fome da justica, da justiça concreta. Muito obrigada a Assembléia. (-
Palmas.)

Esciarecirnentos sobre os Debates
O Sr Presidente - Neste instante, darernos micro a fase de debates. A

coordenacão informa ao Plenário que os participantes poderäo formular
perguntas ao expositor e aos debatedoreS. As questôes poderâo ser
encarninhadas por escrito ou orairnente. Para agilizar o debate, solicitamos



W-
516

aos participantes que fizerem uso de microfone que se identifiquem, sejam
objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das saudaçoes pessoais.
Cada participante disporá de 3 minutos Para fazer a sua intervençâo.
Esclarecemos que este debate ir6 ate as 12 horas.

Debates
o Sr. Presidente - Para o Prof. Muller, a primeira pergunta, de Antonio Maia,

do gabinete do Deputado Dinis Pinheiro: "A unificação das Alernanhas gerou,
também, exclusão do ponto de vista democrático? Como ficou o individuo
nessa unificaçao?"

o Sr. Friedrich Muller - A unificaçao alemà sempre é apresentada como
uma reunificaçãa. Na realidade, infelizmente, não se trata da unificaçao de
dais povos, representantes de duas nacöes, vale dizer, do povo da antiga
Repciblica Democrática Alemã e do povo da antiga Repüblica Federal da
Alemanha. Esse procedimento foi realizado burocraticarnente em nIvel de
governos e de empresas. Originariamente, houve protestos e manifestaçoes
do povo da Repübhca Dernocrática Alemã, que transcorreram sobretudo,
lepidarnente Lembro-me apenas dos lemas famosos das manifestaçoes, em
1989, quando a povo fol as ruas Para dizer que era o povo. 0 Governo da
Repüblica Democrática Alemã teve grandes dificuldades a partir dal
Entrementes, esse e urn fator comprovado pela história contemporânea 0
Governo da então Alemanha Ocidental, da Repüblica Federal da Alemanha,
teve esse amplo rnovimento popular, originariarnente democrático em seu
caráter, na ex-Repüblica Democráfica Alernã, desfu ncionalizado taticamente.
A àgua, por assim dizer, foi levada Para a monjolo da politica da Alemanha
Ocidental. 0 ocidente alemào, mais rico e mais poderoso, não admitiu que o
movimento popular autônamo, da ex-Repübljca Democrátjca Alemä,
continuasse. Pelo contrário, esse movimento foi retomado e, depois, foi
manipulado.

Gostaria de dizer que a que estou acabando de falar ja se expressa nos
"slogans'. 0 movrmento popular, que é a movimento de massa da Repüblica
Democrátjca Alemã, fal Para as ruas dizer: "Nós somos o pavo." Cartazes.
bandeiras e adesivos foram fabricados em outros lugares da Alemanha
Ocidental, por pessoas da democracia, do partido do entào Chanceler Ramu
Coolr. 0 lema "Nós somos a povo" foi madificado Para: "Nós somos urn povo".
Corn isso queriam dizer que, agora, nào está mais em jogo a democracia mas
a fusâo de dois Estados. E essa fusão fal feita, não por urn procedimerito
democrático, mas por urn procedimento meramente burocrático, executivo e
econômjca 0 marco alemäo ocidental foi introduzjdo na Alemanha Oriental, e
não houve uma integraçào que partisse de baixo Para dma, coma seria
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democrátiCO, mas houve urna integracâo do aparelho dos dais Estados, feita,
autoritariamente, de cima Para baixo.

Vocês poderiam perguntar-me: "Será que nãa foi promulgada uma nova
Constituicão?" Diria que qualquer democrata deveria ter esperado que fosse
prornulgada uma nova Constituicàa. A velha Lei Fundamental de 1949, da
Alemanha Federal, no seu àltimo artiga, art. 146, refere-se, explicitamente, ao
fato de que todo a pavo alemão terã coma tarefa decidir, deliberar e
promulgar urna nova Constituicão, tarnando a Lei Fundamental obsoleta. Na
realidade, não foi prornulgada nem elaborada uma nova ConstituicàO. Não
houve referenda nem outra cansulta popular. Nem as individuas nem as dais
povos das Alemanhas tiveram a menor possibilidade de participar,
ativamente, da unificacãa. Eu mesma, que sou alemào, fui várias vezes a
Alernanha Oriental e acampanhel esse pracesso, diariamente, cheio de
tristeza e amargura. Não hauve nenhum referenda e nenhum plebiscito. 0
procedimenta foi burocrática e econâmica, ou seja, a anexaçào da Alemanha
Oriental a Ocidental, que é major, mais rica e mais poderasa. Envergon ha-me
dessa anexacão, que foi urn procedimenta burocrátiCO e nãa democrática.

0 Sr. Presidente - Pergunta destinada a Profa. Carmen Làcia, de Regis
André, da PUC-MG: "A exclusãa social e a realidade global tern coma causas,
nos paises subdesenvalvidos, dais grandes fatores. Internamente,
encantramos a fragilidade de suas democracias, associada a ma distribuicàa
de rendas. Externamente, ha a grande dependéncia ecanOrnlca junta aos
paises ricas. Cientes dessa triste realidade, a que tern feito juristas e
entidades internacioflaiS junta aos Estados ricos, Para minarar esse grave
problema que avancará, cada vez mais, no mundo, em função do processo
de globalizacào?"

A Sra Carmen Lucia Antunes Rocha - Pelo rnenas, as juristas, as
advogados e as envolvidas nào tern feita alga perante as paIses ncos. Temas
de fazer alga aqui, parque ha essa idéia de que somas dependentes. Se
fôssemas tao dependentes nãa estariamas aqui, a fim de contar tadas as
nassas alienacôes. a preca de banana. Na verdade, temas repensar essa
idéia de dependéncia, porque, desde 1500, eles vém aqui tirar as nossas
matérias-primas. E dizem que somas dependentes, parque mandarnas a
rapadura e, depais, campramos a açUcar refinada. Nós, brasileiras,
precisamas de repensar essas noçães, porque talvez essa dependëncla seja
recipraca, e estejamas cornpranda esse discursa de uma forma mais alienada
do que antes.

Entâo nos, advogadas, e as grandes juristas temas tentada denunciar a que
está acontecenda e tentado, junta corn todos as brasileiras, mudar esse
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quadro. Na verdade, ninguem fará urn milagre sozinho, pois quern poderá
fazer a grande mUagre da democracia é o povo, como diz a Prof. Muller, em
uma obra que a maioria aqul já leu.

o Sr. Presidente - Perfeito. Obrigado.
Pergunta dirigida ao Prof. Muller, de Geraldo Ferreira Munçao. do Conselho

Estadual de Defesa dos Direitos Humanos: 'A exclusão social é apanágio do
sistema capitalimo "versus" socialismo ou é urna questâo vinculada a praxis
politica, adotada nas e pelas formaçOes sociais historicamente existentes?"

o Sr. Friedrich MUller - Exclusão social é uma expressao muito genérica.
Ela é tipica para todas as formaçoes socials que dizem respeito aos grandes
grupos, aos Estados. Ela certamente näo é pertinente quando se fala em
pessoas que são consideradas demonjzadas Quer dizer, a exclusão social
coma fenômeno coletivo não existlu em comunidades pré-estatais, mas
sempre existiu em comunidades essencialmente organizadas.

Ama nhã you falar sobre a exclusão primária e sobre a exclusão secundárja.
Hoje, temos uma exclusão que se amplia de uma forma historicamente
incomparável e sern precedentes. Acho que não é urn consolo dizermos que,
na Idade Media cristã. osjudeus e determinados grupos de heréticos estavam
excluidos. Nào estavam inteiramente excluidos; estavam excluldos apenas
em determjnados segmentos.

As vezes, a rnaioria cristã explodia, e havia perseguiçoes a judeus e a
cristãos heréticos, as quais quase sempre se configuravam como movimentos
sociais. Quase sempre eram rebeliöes socialmente motivadas em melo ao
cristlanismo: eram cornparáveis ao que temos hoje na Teologia da Libertaçao
Eram centenas de movimentos como os dos valdenses e dos cátaros, que,
na Idade Media, foram eliminados fisicamente. Não deverlamos rotular esses
movimentos como fenômenos de exclusão social. 0 atual fenômeno da
exclusão social adquiriu tal estabilidade e tal agudeza que perguntar por ela
nos séculos passados, no fundo, não é urn consolo.

Quero levantar uma hipótese: a exclusâo social existiu mais ou menos em
todos as tempos, desde que existem formaçoes estatais. Quero frisar que, em
comunidades pré-estatais, nao houve exclusão social nesse sentido. Trata-se
de fenômeno caletivo, e hoje chegamos a urn grau de exclusão social que
somente pode ser explicado pelas condiçOes do capitalismo avancado,
porque se trata de urn fenômeno antigo, que se iniciou na Europa, no sec.
XVI.

Ha numerosas análises sociológicas e da história das nossas idéias.
Tivemos várias revoluçoes no selo do prOprio capitalismo. Karl Marx fez uma
análise no sec. XIX. Hegel foi o primeiro. Marx foi seu aluno. Citei Hegel corn
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sua análise da sociedade capitalista nos seus primOrdios. Tivernos várias
revoluçöes internas no capitalismo e nos seus rnodos de producão.

o capitalismo se universahzou cada vez mais, tanto na sociedade in
quanta coma urn bloco e urn instrumento de dorninacUo que se estende par
todo o planeta. Essa e a situação que temos hoje. E não nos conseguimoS
libertar dessa situação dizendo que, de certa forma - de forma urn pouco
menor, urn pouco rnenos sistemática ou urn pauco rnenos coletiva -' ja houve
exclusão no passado. Clara que houve, mas a nosso prablerna é a forma
atual da exclusão, que tern dais cornponenteS. Ern paises coma a Brasil,
existe a exclusão primária, ou seja, jU havia tradicionalmente a
subdesenvolvirnento em que deterrninadOs cIrculos da populacãa estavarn
excluldos par razöes étnicas, corno as indios no Brasil e ern outros paises
latino-arnericaflos.

Os Indios não queriarn ser incluidos. Assirn coma as indios norte-
arnericanos, as Indios brasileiros teriam sido felizes se as poderes colonials
as tivessern deixado em paz, au seja, se as brancas as tivessem deixado em
paz, se a seu "modus vivendi" e as suas idéias tivessem sido respeitadas.
lsso não ocarreu, e as Indios foram cornbatidos e elirninados. Foram incluidos
para, em seguida, serem excluidas e depravadoS pelo assirn charnado
concerto das naçöes. Trata-se de forrnas tradicionais de exclusão social.
Quero repetir que, h6 duas décadas rnais ou rnenos, essas formas de
exclusão tornaram-se obsoletas corn a nova forma de exclusão social, que é
rnuito mais forte e que é a nosso problerna atual e futura.

Gostaria de lembrar que a grande pensador Celso Furtado abriu essa
discussão sabre as problemas da globahizacUO. publicando urn livro
importante sobre a mito do desenvolvirnento e, conseqUenterneflte, o do
subdesenvolvimefltO. 0 discurso sabre a subdeseflvolVimefltO industrial deve
ser questionado, porque a desenvolvirnento e a subdesen yolvimento não são
apenas dados de natureza; pelo contrário, correspondern a determinada
politica, nern que seja apenas urna politica cientifica. Mas sernpre existe urna
certa polItica econôrnica atrás disso. Temos que ser cautelosas corn terrnas
coma desenvolvimento e subdesenvolvimentO. A forma atual da exclusão.
que se sobrepöe as formas tradicionais da exclusãa social, é a nosso
problerna atual.

A globalizacUO, a rnanetizacãa internacional dos mercadas financeiros e a
desregulamefltacãO em escala mundial de determinadaS prescricôeS de
tutela, de protecão constituern urn fenômena incontestavelrnente sern
precedentes na hbstôria da humanidade.

Nesse sentido, a evocacãO de formas mais antigas, mais arcaicas, rnais
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primitivas, no podem exonerar-nos de nossa responsabUjdade Muito
obrigado por essa pergunta, que considero muito importante.

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Ha uma pergunta dirigida a Mesa, então,
vamos solicitar ao Dr. Washington que a responda. A pergunta é de Francoise
Bavay, de nacionalidade belga, da Comissão Cosmopolita de Belo Horizonte:
"Urn individuo exciuldo, acuado, não faz pergunta: cala-se. E o que se infere
na palestra brilhante do Sr. Friedrich Muller. Sim, o estrangeiro está
reconhecido na Constituiçao de 1988, mas excluido da acão sócio-polltfca-
econômica, dos direitos humanos. 0 estrangeiro nâo vota!" Solicitamos ao
Prof. Washington que faca urn comentário a respeito da pergunta.

o Sr. Washington Peluso Albino de Souza - Esse é urn ponto que gostaria
de ter tido tempo de desenvolver. 0 estrangeiro no Brasil, pela formaçao da
sociedade brasileira, desde a descoberta, e, talvez, muito mais hoje, participa
de maneira muito direta, muito séria e proveitosa, da vida econOmica, e, em
decorréncia, da vida social. Ele sente Os problemas legislativos,
constitucionais, tanto quanto urn cidadão brasileiro, ainda mais corn aquele
que, deixando o seu Pals, sua pátria, veio para esta terra participar conosco
de nosso desenvoivjmento e de nossa atividade. Sua exclusão é urna
njustiça da Constituiçao. E verdade que ha determinados temas que
consideramos corno muito nossos. Mas num pais de diversidade racial,
nacional como o Brasil. o aperfeicoamento da Constituiçao tern de chegar ao
ponto de incluir esse estrangeiro nas decisöes, por intermédio do voto. Eu
ainda estenderia esse direito a outros excluidos, os condenados criminais, o
que, aparenternente choca o raciocinjo. Os condenados continuarn sendo
cidadãos, mas perdem o direito ao voto, perdem o direito politico, quando,
muitas vezes, o seu crime nada tern a ver corn isso. A cassaçao do direito
Politico e urna sanção ao politico. 0 indivlduo condenado por qualquer outro
crime, na verdade é urn excluldo. E temos de saber porquê. A Prof'. Carmen
abordou muito bern o assunto: ele foi jogado na exclusão. A miséria o levou a
isso. A miséria o levou ao crime. Estamos assistindo a isso hoje. E em vez de
se ouvir esse individuo nas suas razöes, no que ele realmente tern a dizer e
que so ele sabe transmitir - e ouvir pelo voto -, nós o consideramos como urn
nada, como uma fera, como urn elernento inteiramente indesejável, nurn
raciocinio tipicamente medieval, a ponto de as adrninistraçoes brasileiras,
hoje, preferirern elirniná-lo fisicamente. E sabemos que as eliminaçoes feitas
nos cárceres ja constituern urna vergonha da administraçao brasileira. Mata-
se para liquidar o assunto. 0 condenado é urn cidadão que tarnbém deveria
manifestar sua vontade. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Obrigado, professor. Pergunta dirigida ao Prof. Romeu
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Barcellar, de João Alfredo Balieiro, do IEF: "0 senhor disse que a
Constituicão de 1988 é excelente. Por que, então, o Presidente administra
através de decretos-lei e emendas? Ate mesmo o Governador de São Paulo
recenternente tentou legislar em causa prOpria. Isso não desrnorahza a
ConstituicãO, fazendo corn que se tome inOcua e obsoleta?"

0 Sr. Romeu Felipe Barcellar Filho - Sim, eu disse que a Constituição é
excelente, não disse que os administradoreS são excelentes. Alias, o grande
problema do Brasil e que Os adrninistradOres pUblicos não passam por urna
escola de adrninistracãO püblica. São rarIssimos os adrninistradoreS pOblicos
no Brasil que leram a Constituicão, a Lei n° 4.320, a Lei do Orçarnento, o
Estatuto do Funcionário POblico e a Lei de LicitaçOes. Vivernos nurn Pals em
que, - a história diz isso, e o Prof. Celso Bandeira de Melo não se cansa de
repetir -, cada Presidente da RepOblica que ingressa no poder quer adaptar a
Constituição aos seus pianos de Governo, quando o correto seria o inverso. E
evidente que a prática indiscriminada de rnedidas provisórias no Brasil tornou-
se urn espetáculo horripilante, ate porque as medidas provisóriaS sempre são
dirigidas a situaçOes de elevado interesse do Governo.

Agradeco a pergunta, e aproveito para fazer urna pequena referéncia 0
pergunta feita ao Prof. Washington, porque faço parte de urna comissão que
trata da admissão do estrangeiro no servico pOblico. E urna comissão
forrnada por integrantes do Instituto Brasileiro de Direito AdrninistratiVO, corn a
finalidade de oferecer algurna contribuicão na area de legislacão
infraconstitucional. Penso que e absolutarnente indispensOvel que o pals
sempre observe o princlpio da reciprocidade. NOs, brasileiros, ternos a mania
de acolher, de bracos abertos, todos que adentrarn o território nacional, rnas,
infelizmente, a reciproca não é verdadeira. Essa prática deve continuar:
continuarernos acolhendo bern os estrangeiros, da rnelhor forma que
pudermos, mas o nosso ordenarnento tern de se pautar pela seriedade e tern
de observar a reciprocidade. Se o brasileiro tiver igual tratarnento no pals de
origern do estrangeiro que aqui estO, o Brasil deverá dispensar uma especial
atencão a esse estrangeiro.

0 Sr. Presidente - Obrigado. Existern duas perguntas dirigidas ao Dr.
MUller. Varnos faze-las em conjunto, porque a temOtica é a mesrna. A prirneira
é de José Emilio, da UFMG: "Prof. Muller, o senhor disse em sua palestra
que. para Lumrnann, o sisterna dernocrOtico agiria em fungão do cOdigo
dernocracia-nãO-demOcracia, ou, em outras palavras, dernocracia-eXcluSãO.
Estarlarnos, então, em urn beco sem saida, jO que para Lumrnann, quanto
rnais dernocracia tivermos, rnais exclusão teremos? 0 que fazer para fugir
dessa armadilha?



27
A outra e de Marcelo Augusto Gornes Fernandino. da PUC-MG. 'Se a

exclusão social e seu rápido avanço faz-se tao devastadora, seria também, a
cada dia, menos reversvel? Contudo, a complexidade do fenôrneno parece
não admifir so!ucöes a cuo prazo. Como, então, remar contra 0 maremoto
da exclusão social sem o risco de, ac, final, termos também o barco virado7"

0 Sr. Friedrich Muller - Temo que o barco no qual todos estamos sentados
vire exatamente se a exciusão não for combatida corn as recursos de que
dispomos, não so os recursos politicos como também os recursos humanos.
Se não tivermos condiçoes de banir essa vergonhosa exclusão social desse
nosso sistema, o barco Va! virar.

Entendi sua pergunta no seguinte sentido: Como podemos combater e
superar a exc!usão social sem que o barco vire? Digo que o paradoxo deve
ser visto diferentemente No fundo, trata-se de uma ação por rneio da qual
todos querernos nos redirnir e salvar a sociedade democraticamente
constituida, como sociedade fundamentada no principio do Estado de direito,
como sociedade que leva a sério o princIpio da dignidade humana, invocando
explicitamente Os textos constitucjonais

Falo como alemào, enquanto os senhores falam coma brasileiros. Mas,
também na Alemanha, temos problemas rnuito serbs. Sempre fa!ei sobre Os
palses do grupo dos sete. Quando falo sabre exclusOo, não estou fazendo
uma constataçao que se refere apenas aos paises subdesenvolvjdos aos
paises periféricos ou aos paises que, curiosamente são chamados de
emergentes, muito pebo contrOt-io. Esse fenôrneno estO se estendendo, cada
vez mais, também para os paises mais ricos do rnundo. Para que fique claro,
vocés, como juristas e cidadãos brasileiros e eu, corno jurista e cidadão
alemão, todos temos o major interesse para que nossa sociedade não caia
nurn estado de barbOrie em que não seja mais interessante saber o que está
nas constituicoes. Nem interesse saber se existe ou não uma constituiçao
Então, haverá urn regime politico-econômico e vamos nos lembrar,
nostalgicamente e cheios de luto, dos tempos em que a humanidade ainda
tinha ideais, esforcando-se, efetivamente, para realizá-los de forma coletiva e
amparada no direito canstitucjonal

Na forma da minha resposta, para retornar 0 primeira pergunta, não estou
pensando no raciocinlo de Lummann Não se trata de ser conservador ou não
conservador. Trata-se de ate que ponto, para mim, a ciência do direito é uma
forma da ciência social, e claro que corn territórios e corn métodos próprios
Nesse sentido, a ciéncia do direito e a sociologia não estão muito distantes.
Coma a senhor sabe, no começo, Nikolas Lumrnann foi jurista. No inicio de
sua vida acadOmica escreveu urn livro de direito. 0 segundo Iivro já foi

sociológico, sobre direitos fundamentais. Mas, no começo, publicou sobre
questOes juridicas; depois, passou, decididamente, para a socialogia, indo
além. Foi tarnbém para a teoria social; e, mais tarde, no tim, para a filosofia
social. Nos anos 80 e 90, somente podernos conceber, corn grandes
reservas, como a sociolOgo Lumrnann, no fundo, tinha a ambiçOo de
desenvolver uma grande filosofia social. Conheci-o e corn ele mantive
correspandOncia durante rnuitas décadas. NOo quero falar de coisas
pessoais, rnas passo dizer que Nikolas Lummann não tinha, de rnaneira
alguma, urn enfoque de teoria da acãa sabre as problemas da sociedade. Be
não se interessou pelas acoes hurnanas, coma medidas contra a excbusOo
social; não se interessou pelo que as medidas concretas podiarn produzir,
pela que a atividade politica podia produzir. Sua arnbição era inteiramente
distinta. E quando Lummann, nos anos 60, na esteira da teoria estrutural
funcional de (?) e mais tarde, na esteira de Robert (?) passou para a teoria
sistOrnica, tentou urna coisa inteiramente distante. 0 senhor sabe que a teoria
sistémica foi desenvobvida no ãmbito da biobogia que trata de sisternas vivas.
E quanda o senhor lé Lurnrnann, a senhor sabe que, no firn, a seu cãa ou o
seu gato não são urn cão de (?) ou sisterna bialOgico. Issa mostra urn grau de
consciente abstraçãa adotado cada vez rnais por Lurnrnann, em seus
trabaihas, nos Oltimos tempos.

Eu nãa subscreveria a pergunta sub-reptbciarnente escondida 'Quanta rnais
demacracia, tanto rnais exclusão?' Eu não subscreveria essa pergunta. Não
verba a obra de Lummann assirn. No fundo, é bastante diferente corn relação
ao que acontece corn as açOes e rnissöes humanas quando deixarnos a
barca correr coma está acorrendo. Lumrnann não se interessa tanto par isso.
Lurnrnann pracura, sobretudo, fazer justica 0 pratecão da teoria sistOmica de
construir ate as Oltirnas conseqUëncbas as seus sisternas auto-bióticos, auto-
referenciais. Em seus Ultirnos anos de vida, Lurnrnann me disse abertamente,
nãa so oralrnente, mas tarnbém em castas, que tinha clareza de que a grau
de abstração que tinha alcançado corn suas reflexôes tornava
simultaneamente sua teoria incapaz de praduzir qualquer efeito na vida
cotidiana das pessaas, ou rnelhor, de resgatar essa realidade das pessoas. E
quanda perguntei se estava corn vontade de refazer a carninho e voltar a uma
teoria social que incluisse as realidades - e aqui chego novarnente a sua
pergunta - tearias que perguntarn pela açOa humana, teorias que perguntarn
sabre o que se pode fazer e a que não se pode fazer, a que podemos fazer,
tudo isso são perguntas que não interessam ao Lumrnann tardio. Quando
perguntei, disse: "Não tenho condicOes de fazer bsso. So possa continual no
carninho de uma abstracão maior ainda depois de ter (?) esse caminho. Esse
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e meu caminho. 0 senhor está indo para outro caminho. 0 seu caminho é
born, mas o meu so pode ser esse. So estou me movendo no caminho de
urna abstraçâo progressiva."

Na introduçOo ao prefácio de seu livro "A Sociologia como Teoria de
Sistemas Sociais", Lummann usou a irnagem do vôo corn instrumentos.
Vocés são bras/eiros, vivern em urn pals onde se voa muito mais, uma vez
que o Brasil é urn continente. No Brasil, precisarnos voar. 0 senhor sabe o
que é voo por instrumentos. Quando ha nuvens espessas, o piloto se ye
obngado a recorrer aos instrumentos de navegação porque o olho humano já
não basta mais para orientar-se. Naquela ocasião, ou seja, nos anos 80, no
prefácio de 'A Sociologia corno Teoria de Sistemas Soclais", disse: "0 que
estou oferecendo aqui JO nOo é mais uma teoria de sisternas sociais. Ao invés
de socrologia, no futuro so farei teoria sistêmica." E o prOprio Lummann
utilizou essa imagem do vôo por meio de instrumento. Na Oltima fase de seu
prefOcio, uma frase rnuito bonita. por sinai. Disse que ternos de contar corn
urna carnada espessa de nuvens. A teoria sistémica passa por cima das
nuvens, enquanto as questOes da reaNdade social estOo por debaixo das
nuvens. NOo quero, portanto, corn Lumrnann, responder as perguntas aqui
feitas. Proponho que facarnos isso de forma realista. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Ainda temos 7 perguntas e urn grupo de resistentes
cornpanheiros e companheiras que ficaram ate o final. Em funçOo do horOrio e
da agenda do nosso expositor e dos debatedores, nOo vamos poder
continuar. Antes de encerrar os trabalhos, a coordenaçOo informa ao PlenOrio
que a ata desta reuniOo sera pubhcada na integra no "DiOrio do Leaislativo" do
dia 21 de agosto. A PresidOncia rnanifesta seus agradecirnentos as
autondades e participantes, ao pOblico ern geraf, por sua honrosa presença,
em especial o brilhante expositor e os ilustres debatedores que nos brindararn
corn suas exposlçOes. Esclarecemos ainda que e intençOo da Mesa Diretora
da Assernbléia publicar urn livro sobre todo este SeminOrio das Politicas
MacroeconOmicas Alternativas. Acredito que ate o final do ano todos os
participantes poderâo ter acesso a esse manual corno a contribuiçOo do
Poder Legislativo de Minas Gerais a essa grande corrente que cresce no
rnundo pensando nas alternativas politicas de exclusão, nas politicas
neoliberais.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presrdência manifesta seus agradecirnentos as

autoridades e participantes ao pOblico em geral, por sua honrosa presença,
e, em especial, ao brilhante expositor e aos ilustres debatedores que nos
brindaram corn suas exposicoes.Cumprido o objetivo da convocaçao, a

Presidência encerra a reunião, convocando Os Deputados para a ordrnOria de
logo mais. as 14 horas, corn a ordem do dia JO publicada. Levanta-se a
reuniOo.

ATA DA 292 REUNIAO EXTRA0RDINARIA. EM 18/8/99
PresidOncia do Deputado Anderson Adauto

SumOrio: Comparecimento - Abedura - 1a Fade: Ata - 2a Fade (Ordem do
Dia) SuspensOo e reabertura da reunião - DiscussOo e VotaçOo de
FroposicOes: Requerirnento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovacOo -
Inexisténcia de "quorum" qualificado para aprecracOo de propostas de
emenda a ConstituicOo - VotaçOo. em 1 0 turno. do Projeto de Lei
Complementar no 4/99: requerirnento do Deputado Rérnolo Alorse: aprovacOo
do requerimento - DiscussOo, em 1 0 turno, do Projeto de ResoluçOo no
469/99: aprova çOo: verificaçOo de votaçOo: inexisténcia de nUmero regimental
para votaçOo: anulaçOo da votaçOo: charnada para recomposicOo de
"quorum": existência de nOmero regimental para votaçOo; renovaçOo da
votação do projeto: aprovacOo; declaração de voto: questOo de ordem,
declaracão de voto: questão de ordem: declaraçOes de voto: questão de
ordem: discurso do Deputado Paulo Piau; questOes de ordem: declaracão de
voto - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 90/99: discursos dos
Deputados Hely TarqUinio, Miguel Martini e AntOnio Carlos Andrada:
apresentaçOo das Emendas n

os 1 a 7: encerrarnento da discussOo.
encaminhamento do projeto corn as emendas 0 ComrssOo de Administracão
POblica - Discussão. em 1 0 turno. do Projeto de Lei no 181/99: questOes de
ordern: chamada para recornposiçOO de "quorum": existéncia de nOmero
regimental para discussão: apresentacOo das Emendas n

o
s 1 a 10:

encerramento da discussOo: encaminhamento do projeto corn as emendas a
CornissOo de AdrninistracOo POblica - DiscussOo, em 2 0 turno, do Projeto de
ResoluçOo no 18/99: encerrarnento da discussão - DiscussOo. em 1 1 turno, do

Projeto de Lei n o 264/99: encerramento da discussão - DiscussOo. em 1°
turno. do Projeto de Lei n° 262/99: apresentacOO da Emenda no 2:
encerrarnento da discussOo: encaminharnento do projeto corn a emenda a
Comissão de FiscaiizacOo Financeira - DiscussOo, em turno Onico. dos
Projetos de Lei n

os 344 e 371/99: encerramento da discussOo - Discussão,
em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n os 43 e 204/99: encerramento da discussOo

- DiscussOo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 221/99: apresentacOo do

Substitutivo no 2 e das Ernendas n
os 3 a 6: encerramento da discussOo;

encarninhamento do projeto corn o substitutivo e as emendas 0 ComissOo do
Trabalho - DiscussOo. em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 274 e 361/99:
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encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno. do Projeto de Lei no
10/99; encerrarnento da discussäo - Questão de ordem; existéncia de
quorum' para a continuação dos trabaihos - Discussão. em 2° turno, do

Projeto de Lei no 30/99: encerramento da discussão - Prosseguimento da
discussão em 10 turno, da Proposta de Emenda a Constituiçao no 13/99:
inexistència de "quorum" para a continuaçäo dos trabaihos - Encerramento

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

Adelino de Carvaiho - Adeimo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho
Siiveira - AIlton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Junior - Alvaro Antonio - Arnbrósio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio
Carlos Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - AntOnio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - César de Mesquita -
Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandäo - Elaine Matozinhos - Elmo
Braz - Ermano Batista - Fábio Aveiar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio -
Ivo José - Joào Batista de Oliveira - Joào Leite - JoOo Paulo - João Pinto
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - MOrcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastiao Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuno. Sob a proteçOo de Deus e em nome do povo mineiro, inicramos as
nossos trabaihos. Corn a paiavra, o Sr. 2°-Secretãrio. para proceder a leitura
da ata do reuniOo anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Joo Paulo, 2°-SecretOrlo 'ad hoc", procede a leitura do ata
da reuniUo anterior, que é aprovada sem restricOes.

21 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçao. a Presidéncia vai

passar a 2' Parte do reuniâo, corn a discussâo e a votaçUo da matéria
Constante no pauta.

Suspenso da ReuniOo

O Sr Presidente - A PresidOncia vol suspender as trabaihos por 5 minutos,
para entendimentos entre as Liderancas sobre a apreciacáO da rnatéria
constante no pauta. Estão suspensos as nossos trabalhos.

Reaberturo do Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos as nossos trabolhos.

DiscussUo e Votacäo de Proposiçöes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto

Coelho, em que solicito a inversUo da pauta desta reuniUa. de modo que
sejam apreciados em primeira lugar, entre as matérias em fase de discussUo,
nesta ordem. a Projeto de Resolução n° 469/99, as Projetos de Lei n

o
s 90 e

181/99. o Projeta de ResoluçUa n° 18/99 e as Prajetos de Lei n
os 264 e

262/99 e, em Ultimo lugar, a Proposta de Emenda U Constituicãa n o 13/99. Em
vatação, a requerirnento. Os Deputados que a aprovam perrnanecarn coma
se encontram (- Pausa.) Aprovado. A Presidéncia verifica, de piano, que não
ha "quorum' quolificado para a apreciacUa de propostas de ernenda U
ConstituicUo, mas que a ha para a apreciacUo das dernais matérias
constantes no pauta.

VotaçUo, em 1° turno. do Projeto de Lei Complementar no 4/99, do
Deputado Marcelo Gonçalves, que aitera a camposicãO da RegiUo
Metropolitona de Belo Horizonte. de que tratarn as arts. 7 0 e 21 da Lei
Complementar no 26, de 14/1/93. Vern a Mesa requerirnento do Deputado
Rérnolo Aloise, solicitanda a adiamenta do votoção do Projeto de Lei
Complementar no 4/99. Em vatação, a requerirnenta. Os Deputados que a
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

DiscussUo. em 1° turna. do Projeto de ResoluçOa no 469/99. do Mesa do
Assernbléia, que concede licença ao Governadar Itomar Augusto Cautiero
Franca para se ausentar do Estado. A Mesa da Assembléia opina pela
apravaçOa do projeto. Em discussão, a prajeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussOo. Em votaçOo. a projeto. Os Deputados que a aprovam
permanecarn como se encontram. Aprovado.

• Deputado Hely TarqUInio - Solicita verificaçãa de votaçãa, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita aos Deputados que

ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificacão de vatoção par meio do painel eletrOnicO.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 26 Deputados. Corn a presenca de 11

Deputados em reunião nas comissOes e corn a do Presidente, temas a total
de 38 parlarnentares. Nãa h "quorum" para votaçUo, motiva pelo qual a
Presidéncia a torna sem efeito. A Presidéncia, nos termas do § 6 do art. 249
do Regimento lnterna, solicito aa Sr. SecretUrio que procedo U chamada dos
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Deputados para recomposiçao do nmero regimental.

O Sr. Secretário (Deputado Rémolo Aloise) - (- Faz a charnada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 31 Deputados, que, somados

aos 9 Deputados que se encontram nas comissöes, perfazem o total de 40
parlamentares Ha, portanto, 'quorum' para votaçao. A Presidéncia vai
renovar a votação do Projeto de Resoluçao n o 469/99. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Mesa da Assembléja

Declaraçao de Voto
O Deputado Adelmo Carnerro Leão - Neste momento de dificuidades por

que passa nosso Estado, e considerarido a extraordjnárja experiência do
Governador de Minas Gerais e ex-Presidente da RepUbflca, tenho a
conviccão de que sua ida ao exterior poderá resultar em excelentes relaçoes
que trarâo beneficios substanciajs ao Estado, no sentido de vencer o cerco
imposto pelo Governo Federal e de conquistar os recursos tao necessários
aos investrmentos socials de que carecemos.

Por isso, voto favoraveirnente a viagem do Governador ao exterior,
cons:derando sobretudo, a gravidade do momento em que ele está
socitando o breve afastamento da direçao do Governo do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Hely TarqUInio - Peco verificaçao de votação. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidéncia entende que, a partir do momento em que

houve a declaraçao de voto de urn dos Deputados...
O Deputado Hely TarqUinio - Foi intencional, Sr. Presidente. Pedi a

verrficaçao antes. mas V. Exa. deu a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro
Leão.

O Sr. Presidente - Sua solicitaçao fol feita fora dos microfones. A
Presidéncia já solicitou aos Deputados que o utilizem quando forem fazer uso
da palavra. Exatamente por isso existem no Plenário quatro microfones a
disposiçao dos Deputados, para que possam fazer as suas solicitaçoes.

O Deputado Hely TarquInio - V. Exa. falou muito do Deputado Romeu
Queiroz, mas está usando o mesmo expediente, Sr. Presidente.

O Sr. Presiderite - As suas solicitaçoes...
O Deputado Hely Tarquinio - V. Exa. está fazendo apologia do Deputado

Romeu Queiroz, a quern tanto combateu. V. Exa. não escutou? Falo
novamente, Sr. Presidente.

O Sr. Presrdente - Passo a palavra ao Deputado Márcio Cunha para fazer a
sua declaraçao de voto.

O Deputado Hely TarqUinio - V. Exa. está desrespeitando o Regirnento
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Interno em favor do Governador do Estado.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
O Deputado Hely TarqUInio - Isso aimposicãO, é manobra para o

Governador viajar.
O Sr. Presidente - A Presidència insiste.
O Deputado Hely Tarqüinio - De hoje em diante, a Oposicao vat atuar de

forma vertical.
O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Deputado Márcio Cunha, a

Presidência deseja fazer urn esciarecimento, mats urna vez, aos Srs.
Deputados Toda e qualquer solicitacãO dos Deputados é legitima, desde que
baseada no Regimento Interno. A solicitacào de verificacãO de votação é urn
procedimento leg Itirno que a Presidéncia acatou, acata e acatará em todos os
momentos, mas solicita aos Deputados que desejem fazer esse requerimento
que se posicionem nurn dos microfones, para que não haja mat-entendidoS.

A Presidéncia passou a palavra ao Deputado Adelmo Carnetro Leão para
declaraçãO de voto, e ele estava posicionado no microfone. A partir dal, a
Presidéncia entende que essa matéria está vencida, pelo rnenos no 1 0 turno.

Corn a palavra. o Deputado Márcio Cunha, para declaracão de voto.
Declaracão de Voto

O Deputado Márcio Cunha - Existem no Plenário cinco microfones. Quero
chamar a atenção do Plenário: antes mesmo de o Deputado Hely TarqUinio,
pelo microfone, pedir a tat conferência, eu já havia comunicado que gostaria
de fazer uma declaracãO de voto. Portanto, acho quo esse é urn critérto
absolutamente racionat e sensato de V. Exa.. de ouvir aqueles que se
dirigirem a V. Exa.

Sr. Presidente, gostaria e quero fazer urna dectaracão de voto sobre a
importância dessa ausência do Governador, em função da experiêncla que,
sabemos, ele tern. Hoje sabemos as dificuldades por que passa o Estado de
Minas Gerais. 0 Governador, sem diivida alguma, por sua experléncia, peta
história de sua vida püblica, tern muito a contribuir corn o Estado de Minas
Gerais em suas conversas. em seus diálogos por al afora. Não so fora do
nosso Estado, não so dentro do nosso Pals, mas também fora dole.

Isso, evidentemente, é muito importante, porque o nosso Governador é urn
grande embaixador da democracia, da liberdade e de urn Estado quo hoje so
impOe ao Governo Federal, quo tern tratado Estados e municipioS de forma
mesquinha, de forma autoritOria. Ele, sem dCivida algurna, é o nosso grande
embaixador e, portanto, deve estar por al afora levando a mensagem de que
Minas Gerais não se curvou diante das rnazelas do Governo Federal. Muito
obrigado.



5AT
530

Questão de Ord em
0 Depufado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de manifestar 0 meu

descontentamento corn a atitude tomada - contrariando o Deputado Márcio
Cunha, que, evidentemente, está favorável a esse projeto e tern toda a razâo
-, porque Jamais na história desta Casa foi tomada uma atitude dessa
natureza.

Jã vimos, por diversas vezes, o Deputado Gilmar Machado, que fazia
oposiçào na legislatura passada - assim como V. Exa. -, pedir verificaçao de
votaçao sem uso do microfone. Esse comportamento é absolutamente normal
nesta Casa.

Hoje, muda-se com p letamente urn comportamento anterior. Se a usa do
microfone para a gravaçao e uma necessidade, é a partir de agora, porque
ele nunca fot exrgido para solicitar verificaçâo de votação.

A solicitaçao pode ser verbal, mesmo fora do microfone. Quero me
solidarizar, portanto, corn o Deputado Hely Tarquinio, que pediu a verificação
de votação primeiramente, antes da declaraçao de voto do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, e isso não [he foi concedido pela Presidéncia desta Casa Fica
aqui o nosso protesto, e, evidentemente urn novo comportamento se abre na
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Declaracoes de Voto
0 Deputado Sebastjão Costa - Sr. Presidente, a meu ver, a Oposiçao não

tinha interesse em votar contra o projeto de resoluçâo que concede
autorização ao Governador para as suas viagens. Não é esse o objetivo. A
nossa preocupaçao era exatamente corn a normalidade regimental, era ter
conhecimento quanto a se de fato havia a nOmero de parlamentares e se
esses parlamentares manifestaram o seu voto. 0 n0mero existia, porque
havia 41 Deputados. Mas ficava a düvida quanto a se eles votaram a favor ou
contra. Foi por isso que o Deputado Hely TarqUinio tentou fazer a
interceptaçäo, mesmo fora do microfone. A intenção não era outra senão
essa. Para nos, da Oposiçao, não altera muito o fato de o Governador viajar
ou não viajar. Nada disso vai alterar a Governo de Minas Gerais, na nossa
visao. A preocupaçao sena corn a irnagem do Poder Legislativo. Por isso,
estamos solidários corn a Deputado Hely Tarquinio, na sua tentativa de
verificacao.

o Sr. Presidente - A Presidéncia esclarece que o Deputado Paulo Piau não
estava em Plenário no momento da votaçao, assirn como a Deputado Hely
TarqUinio. Por isso, naa chegaram a tempo a urn dos rnicrofones do Plenário,
para poder fazer a solicitaçao desejada.

A Presidéncia recomenda aos Deputados da Oposiçao que, durante a
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processo de verificação, pelo menos urn Deputado fique em Plenáno para
fazer a fiscalizacão dos procedimentoS, próxirno a urn microfone, para que
possarn solicitar em tempo aquilo que julguem devido.

0 Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, é bern lembrado. A
minha declaracão de voto e justamente para falar que votei favoravelmente.
Ate estava achando muito esquisito. Estamos vendo a Oposicão agindo
dessa maneira, e, no Governo passado, tivemos várias vezes votacão para
que a Governador Eduardo Azeredo viajasse e abrisse as divisas de Minas
Gerais no exterior. E nunca havIamos negado isso.

Fico assustado quando vejo a Lider do PSDB agir dessa forma e tentar
atravancar essa viagem do Governador. E esquisito, sim, e quero cobrar de
V. Exa. tambérn, porque, outro die, eu não tinha paftcipado de uma votação e
pedi declaraçäo de voto; na declaracão, eu explicava por que não havia
votado. E agora acompanho o Deputado Paulo Piau, que não votou, vir ate a
microfone para dar a sua declaracãO de voto. 0 Deputado não estava
presente, nao votou, não ouviu a Deputado Hely TarqUInio pedir a verificaçâo,
coma também não ouvi daqui de dma. E podem ter certeza de que ele
tambérn, coma naquela época, não poderia apresentar a sua justificativa. Não
quero polemizar porque respeito a Deputado Paulo Piau, mas ele não estava
em Plenário.

Questão de Ordem
0 Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, eu gostaria de me

solidarizar também corn a Lider da nossa bancada. Deputado Hely TarqUIniO.
pela postura que assumiu. Acho que as colacacOes, aqui no Plenària, estão
urn pauca distorcidas quanta ao comportamenta da Oposicãa nesta Casa.

Em momenta algum a postura do Lider foi contrOrla a viagern do
Governador. Em momenta algurn a discussãa foi colocada nesse patamar. E
uma injustiça dizer que a Oposicâa quer impedir a Governador de viajar.
Alias, esta Casa vern vivendo, nos Oltimos dias, urn momenta de letargia, de
paralisia total. De repente acordam, exatamente para as bancadaS do
Governa apravarem a viagern do Gavernador. Acha que as bancadas do
Governa querem que a Governador vO embora a mais rapida possivel. Isso
porque, quando existern outras questOes para serern discutidas, ninguém
trabalha Mas, para autorizar o Governador a viajar, as bancadas do Gaverno
se levantam ate corn muita pressa e, as vezes, ate corn urna certa energia,
atropelando a Regimento, aprovando isso corn muita rapidez.

A Oposicão, aa contrOrio, quer discutir as razOes da viagern, conhecer a
motiva dessa viagem. Acho ate temerOrio que urn Governadar que convocou
as tropas de Minas para ficarem em estada de guerra as abandone de uma
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hora para outra. Acho que essa posicão não é muito razoável. Não sabemos
quanto tempo essa guerra vai durar. De repente, ele convoca, levanta a
PMMG, cria uma polêmica grave junto ao Governo Federal, quase chegando
as vias de fato. Sabemos que muito disso é simbóhco e que o Governador
näo tern esse espirito militarista. Mas e urna tentativa de confrontação corn a
Governo Federal urn tanto perigosa. Na medida em que, para defender
questöes politicas, são utilizados meios militares, podernos estar dando mau
exemplo aos jovens que andam por al provocando agressöes em escolas.
Podemos também estar dando mau exemplo a prOpria Policia Militar, que
poderá, no futuro, entender que as suas reivindicaçoes politicas podem ser
conquistadas através da força. 0 mesmo pode acontecer corn a Policia Civil,
corn Os guardas penitenciários ou corn a sociedade corno urn todo. Acho esse
simbolismo do Governador muito perigoso.

Mas a questão colocada no momento não é essa. E a questão da
verificaçao. Entendernos que a Regimento não exige que ela seja feita
através do microfone. Esta Casa é muito dinãmica. Os Deputados vão para a
frente, vão la atrás, discutem, conversam, ajeitam-se, negociarn, conversarn
ao pe do ouvido e nem sempre estão perto do microfone na hora certa de
levantar urna questão de ordem ou suscitar alguma questao junta a Mesa.
Sair e entrar no Plenário é urn comportamento que a própria bancada do
Governo também tern; isso é muito normal. Sair e voltar ao Plenário é uma
rotina nesta Casa. Não é exceção, é a regra. Os próprios membros da Mesa
fazern isso. Quantas vezes a Presidéncia se ausenta da Mesa para fazer
outras coisas e, nos momentos importantes, assume novarnente a
Presdência Isso e normal. Seria o mesmo que questionar a Presidéncia por
estar presidindo a sessão a partir do meio do caminho. A nossa posicão é
muito clara. 0 Lider quis apenas garantir a verificaçao, e eu vejo que a
bancada do Governo quer, realrnente, ficar Hvre do Governador, uma vez que
nãa quis discutir nem correr a risco de que essa viagern não aconteça.

O Deputado Paulo Piau -Art. 164, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidéncia, em prirneiro lugar, mesmo entendendo

que a Deputado Paulo Piau foi efetivamente citado, entende que isso foi feito
de forma respeitosa. Entretanto, mesmo assirn, concederá a palavra a ele,
pelo art. 164.

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente. houve urna inverdade, e eu
gostaria de dizer ao Deputado Alencar da Silveira Junior que preste mais
atençao. No momenta da vataçao, eu estava do lado de fora do Plenário, mas
quando o Deputado Hely TarqUinio pediu a verificação de votaçao eu estava
dentro do Plenário. Digo isso apenas para que V. Exa. preste mais atençao e
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não diga inverdades da tribuna. A verdade é essa.

Questöes de Ordern
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, gostaria, em primeira

lugar, de levantar a seguinte questão de ordern: se urn Deputado não tiver
participado do processo de vataçãa e nãa estiver em Plenário no mornento da
vatação, no momenta em que a Presidente anuncia a seu resultado, ele pode
vir de fora, fazendo a salicitaçãa da questão de ordem? Essa é urna condiçao
aceitávei, prevista em nosso Regimento?

O Sr. Presidente - A questão de ordem, sim, desde que ele a sohcite a
tempo.

O Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, gastaria apenas de
abordar as colocaçôes do sábio Deputado Paulo Piau. Tenho a certeza de
que ele estava la em dma. Não apenas eu, mas vários Deputados viram que
ele naa estava aqui presente. Mas a que me deixa mais preocupado. Sr.
Presidente, e a fata de a Oposição de hoje, que era Situaçao no passada,
argurnentar contra as maneiras que eram usadas aqui.

Então, quando faz essas calacaçoes, V. Exa. está sendo rnuita
democrático. Hoje faca parte da base de Governo. No passado, Sr.
Presidente, tambérn fazia, foi bern lembrado, porque brigamos pelo Governo.
Acho que nós, da Situacao, temos de estar juntas corn o Governo, pals a que
é born para Minas é born para a partido.

Gostaria de iembrar que a minha atençao foi chamada durante uma votação
ocorrida aqul. 0 Deputado que me antecedeu pediu para fazer declaracão de
voto, mas não votou porque não se encontrava em Plenário. Porém, V. Exa.,
democraticamente, concedeu-lhe a palavra. E estranha usar dais pesos e
duas medidas. Nãa está danda para com preender a porquê de tanta
reclarnaçao do cornando de V. Exa., se hoje V. Exa. dá toda a abertura que a
Oposição não tinha no passada.

Varnos lembrar do saudosa Gilrnar Machado, quanda deitava a cabeca all e
quase chorava, porque, coma Oposiçao, não tinha condiçoes de falar. E hoje
V. Exa. dá a todos a Deputadas da Oposicãa candiçoes para falar. Deputado
da Oposiçaa hoje, vamos ver daqui a dais, trés meses.

Declaraçãa de Vota
O Deputado Alberta Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, quero deixar

bern clara que acompanhei atentarnente a legislatura passada. Ate admiro o
Deputada Alencar da Silveira Junior par estar sempre aa lado do pader.
Clara, qual a politico que nãa quer ficar ao lado do poder? Admiro-o par essa
manobra fantástica. Considero-o coma irmão par ser urna pessaa esciarecida.

Sr. Presidente, gostaria de dizer que declaro a meu vato no que diz respeito
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a bancada a que pertenco e que foi declarada pelo próprio Sr. Governador de
oposição ao Governo, sem que antes tivéssemos manifestado a intenção de
ser Oposicao. Acho que o Sr. Governador, Dr. Itamar Franco, deve viajar não
por 15 dias, mas por 150 meses, para que Minas possa, realmente, voltar a
sua normalidade. Tomara Deus que, ao voltar da sua viagern. Minas esteja
dentro de urn patamar racional e, acima de tudo, de tranqUilidade para que
não vejamos mais atiradores de elite a margem da represa de Furnas. Já
exrstern perguntas: sera que os atiradores de elite estão treinando em
lambaris a margem da represa? Tomara Deus que isso passe rápido. Que
daqui a alguns meses Minas esteja estabilizada, corn o seu crescimento
sócio-econômico. Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Discussão. em 10 turno, do Projeto de Lei n° 90/99, do
Deputado Miguel Martini, que institui o selo de fiscalizaçäo dos atos notariais
e de registro, no ãmbito do Estado de Minas Gerais e dé outras providéncias.
A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Administração Pablica opina por sua aprovaçào na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalizaçao Financeire
opine pela aprovaçao do projeto na forma do Substitutivo n° 2, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Para discuti-lo, corn a paiavra. o Deputado Hely
TarquInio.

0 Deputado Hely Tarquinio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, após esses
pequenos incidentes corn relaçao ao comportamento a ser adotado sobre o
Regimento Interno - porque esse dal já está superado -, gosteria de dizer que
a Oposição segue cumprindo o seu pepel.

Corn relaçao ao projeto do ilustre Deputado Miguel Martini, que foi
desarquivado, a proposta institui o selo de fiscalizaçao dos atos notarlais e de
registro e da outras providéncias.

o art. 10 institui o selo de fiscelizeção de uso obrigatório pelos notários e
registradoras. Pelo perágrafo Onico, o selo da fiscalização conterá requisitos
básicos de segurança, podendo ser incorporadas novas técnicas que
impeçem a fa!sificaçao e a adulteraçao dos documentos expedidos pebos
serviços notariais de registro. E o sebo de fiscalizeçao não terã valor de face,
e o custo final nao poderá ser incluldo nos emolumentos ou repassados ao
usuário. Caberá ao Sindicato dos Oficiais do Registro Civil des Pessoas
Naturais do Estado de Mines Gerais a aquisiçäo, o repasse e a distribuição de
sebos aos titulares ou responsáveis pelos serviços notariais e de registro ou
fiscalizaçao, pela Corregedorie de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Nessa proposta, percebemos que, em tese, o Deputado Miguel Martini,
como urn Deputado zeboso, preocupou-se em estabelecer urn serviço de

qualidade nos serviços notariais.
Em sintese, queriamos apenas solicitar aos nobres pares aue eprovem o

projeto porque aperfeicoa os serviços notariais. Essa é, portento, a posição
da Oposicão corn relação a esse projeto. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palevra, para discutir o projeto, o Deputado Miguel
Martini.

o Deputado Miguel Mertini* - Queria esclarecer aos nobres pares desta
Casa que esse projeto recebeu uma série de emendas no Plenário e que não
sera votado e Ira retornar as comissöes. E urn projeto de extreme importãncia
para Mines Gerais. Pare esciarecer aos nobres pares, hoje existe uma lei
federal que obriga a gratuidade das certidOes de nascimento e de óbito, que
não pode ser cumprida porque os cartórios vivem disso. Então, a criaçao
desse sebo, além de fiscalizar, ou seja, de criar urn mecanismo de controbe por
parte da Corregedorie e do Tribunal de Justica, vai permitir que todos os atos
praticedos pelos cartórios de registro civil, de nascimento e óbito, sejam
viáveis. Hoje está sob liminar. Então, aprovando-se essa lei cai a Itminer, e
esse benefIcio, finalmente, vai chegar.

Esteve no Ministério da Justica discutindo a questão, e o modelo de Mines
Gerais sera copiado no Brasil inteiro pebo grende alcance que tem, abém do
que aumentara, significativemente, num rnomento de crise como esse, a
receita do Estado de Mines Gerais. Estou solicitando eos nobres pares desta
Case que possamos dar continuacao a esse projeto, que não sera votedo
hoje, devido as emendes e porque val retornar as comissôes.

0 Sr. Presidente - Corn a pabavra, pare discutir o projeto, o Deputado
AntOnio Carlos Andrade.

o Deputado Antonio Carlos Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
prezade assisténcia, esse projeto, como bern colocou o Deputado Miguel
Martini.e interessente e poderá, realmente, servir de modelo pare diversas
outres unidedes de Federacão. Pare que a populecOo corno urn todo, a
sociedade posse conhecer o significado e o contexto que a proposta encerre
em si, vemos equi fazer ume breve leiture do que diz o seu texto. (- Lé:)

- 0 Deputedo AntOnio Carlos Andreda procede a leiture do Projeto de Lei no
90/99. publicado ne edição de 11/3/99, e dos pereceres des ComissOes de
Justice e de Administrecão POblice, publicados, respectivemente, nes ediçOes
de 6/4/99 e 8/5/99.

o Deputedo Miguel Martini (em aperte) - 0 projeto que V. Exa. tao
brilhantemente discute está ne lOgica de moralidade, da ética e da justice. De
morebidade, porque sabemos quanto de sonegacão existe hoje, de modo
geral, nos cartOrios; da étice, porque vamos corrigir a evesOo de receita que

I
El



rA71
536

hoje acontece, da justiça, porque o imperador Fernando Henrique II
determinou achou que poderia ser assim -, por meio de urna lei votada e
aprovada. que Os cartórios de registros civis forneçam gratuitamnte as
certidöes de nascimento e de óbito.

Os cartónos, V. Exa. sabe muito bern, e também o sabern os nobres pares,
sobrevivern das certidöes de nascimento e de óbito. 0 Presidente determjnou
que fosse assirn, e, agora, outra lei igualmente demagogica, aprovada e
sancionada institul multa para os cartórios que nâo atenderem a
determinacao da prirneira lei. Isso é absurdo!

Estive no Ministério da Justiça. Essa lei que foi sancionada também nao vai
valer, porque. em Minas Gerais e na majoria dos outros Estados, existem
liminares.

Corn esse selo, além de o Estado arrecadar mais, além de conferir
transparéncia e maior autenticjdade aos atos de cartório, sera possivel que
uma parcela quase insignificante seja destinada aos cartórios de registros
civis, e, al sim, todos os mineiros terão, finalmente, direito a gratuidade nas
certrdöes de nascimento e de óbito.

Vánas ernendas foram apresentadas em Plenárjo e voltarão a ser discutidas
na Comissão. Dal por que solicitamos que aguardemos a oportunidade de
discutir as novas emend as na Comiss5o.

O Deputado AntOnio Carlos Andrada - Agradeço o aparte do Deputado
Miguel Martini, que trouxe, como sernpre, excelente contribuição ao debate.

Tenho certeza de que esta Casa apreciará a rnatéria corn muita atençao e
que o projeto terá aprovaçao esrnagadora, inclusive corn o novo voto.

Mas Justarnente pelo seu significado tao importante é que gostarlarnos de
ressaltar a qualidade dos textos e a posição das comissOes (- Lé:)

- 0 Deputado AntOnio Carlos Andrada procede a leitura do parecer da
Cornissão de Fiscalizacao Financeira, publicado na ediçao de 26/6/99

O Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs Deputados,
acharnos que o projeto é muito vã!ido e irnportante. Ele terã o nosso apoio e o
de nossa Bancada. Sern düvida algurna, ele deverá ser aprovado por esta
Casa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos.
- Vérn a Mesa:

EMENDAS AO PROJ ETO DE LEI N o 90/99
EMENDA N o 1

"caput" do art. 20 a seguinte redacao, suprimindo-se seus

0 seto de fiscalrzação não terá valor de face, e seu custo de
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aquisicão para os notários e registradores sera deduzido da parcela dos
ernolumentos atribuida em lei ao Estado.".

Sala das Reuniöes, de 1999.
Eduardo Brandão
Justificacão: Sendo o valor de aquisiçOo do selo pelas serventias deduzido,

na sua totalidade, da parcela dos ernolurnentos atribuida em lei ao Estado -
hoje denominada "receita adicional" -, não se justificaria a preocupacão em se
estabelecer previarnente, no corpo da prOpria lei, o preço de aquisição do
selo, o que so viria a dificultar a operacionatizacão da fiscalização,
principalmente diante de uma eventual alteração dos valores previstos na
atual lei de emolurnentos (Lei n° 12.727, de 1997).

Ademais, a regra estabelecida no § 20 do artigo em exame mostra-se
inadequada. A rnanutencão de tal dispositivo obrigaria que a fiscalização dos
atos gratuitos também se desse por meio de selo, que teria de ser
diferenciado dos demais, aumentando-se os custos de producão e
operacionais e dificultando-se o controle pelo poder pOblico. Em outras
unidades da Federação. como Rio de Janeiro e São Paulo, os atos gratuitos
não recebern selo, e sirn carimbo, o que simplifica o processo, sem onus para
o prOprio notOrio ou registrador.

EMENDA N o 2
D&-se ao art. 3° a seguinte redação:
"Art. 3° - A Corregedoria-Geral de Justica regulamentará a forma de

utitizacão do selo de que trata esta lei e controlará, diretamente ou mediante
convénlo, sua ernissão, aquisicão e distribuigão."

Sala das ReunlOes, de 1999.
Eduardo Brandão
Justificação: A Corregedoria-Geral de Justica é o órgOo do Tribunal de

Justica incumbido por lei de fiscalizar os serviços notariais e de registro e
detém as meihores condiçOes de regulamentar a questão, não so peto
aspecto juridico, mas também porque conhece a fundo o mecanismo de
funcionamento das serventias e da prática de seus atos.

EMENDA N o 3
Suprima-se o § 20 o art. 1°, passando seu § 1° a parOgrafo Linico.
Sala das ReuniOes, de 1999.
Eduardo Brandão
Justificação: 0 parágrafo em questão está a restringir o elenco de atos

passiveis de aposicão do selo, contrariando o espirito do projeto, retratado no
"caput" do art. 1 0 que é a fiscalizacão de todos os atos praticados petos
notários e registradores, independentemente do tipo de serventia. A

D(5-se ao
parágrafos:

"Art. 2° -
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permanecer o dspostivo em apreco, cartórios como Os de protesto e
distnbujdores por exemplo, teriam a quase totalidade de seus atos exciuldos
da fiscaljzaçao através do selo. Além disso, taP restri çao reduziria
sobremaneira o montante a ser arrecadado para fins do rateio dos atos
gratuitos praticados pelos serviços de registro civil, previsto no art. 5 0 doprojeto.

EMENDA N° 4
Suprima-se o § 10 do art. 50, renumerando-se os dernais.
Sala das ReuniOes, de 1999.
Eduardo Brandão
Justificação: Os atos gratuitos, a exemplo do que ocorre no Rio de Janeiro

e São Paulo, não deverão ser fiscalizados através de selo, e sirn por aposição
de carimbo, o que reduzirá o custo de produção e de operação, facilitando o
controle pelo poder pübiico, sem onerar os notários e registradores . Portanto
se, para a práteca dos atos gratuitos. não haverá aquisição de selo, não ha
por que se falar em pagarnento do acréscimo previsto no 'caput" do art. 50

para atos dessa natureza, nao se justificando a rnanutençào da ressaJva
estabelecida pelo parãgrafo em apreço.

EMENDA N° 5
D6-se ao art. 40 a seguinte redação:
'Art. 40 - 

A falta de utilizacâo do selo de fiscaiizaçao, na forma de seu
regulamento, sujeitaré o notário ou registrador infrator as sançOes previstas
no art. 32 da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994, a serem
aphcadas pelo Juiz diretor do foro, de oficio ou a requerimento do
interessado.

§ 1' - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, a pena de multa prevista
no art. 32. inciso Ill, da Lei Federal n° 8.935. de 1994, sera estabelecida em
Undades Fiscais de Referéncia (UFIRs), sendo de, no minimo, 100 (cern) e,
no rnáximo, 1.000 (mil) UFIRs.

§ 2° - Na fixaçao da pena de multa o Juiz deve considerar, principalmente, a
quantidade de atos praticados em desacordo corn o estabelecido nesta lei e
ern seu regularnento, bern como os antecedentes disciplinares do notário ou
registrador infrator.

§ 30 - 
A multa aplicada terá a destinaçao prevista no art. 27, § 1°, da Lei n°

12.727, de 30 de dezembro de 1997, e deverá ser recolhida no prazo de cinco
dias, contado do trânsito em julgado da decisão que a impuser"

Sala das Reuniöes, de de 1999.
Eduardo Brandão
Justrficaçao: A sanção para a falta de aposição do selo, da maneira como

dispöe o Substitutivo n° 2, incorre na mesma deficiência técnico-juridica da
Lei de Emolumentos.

A multa so pode ser entendida como sanção disciplinar (administrativa), não
se justificando, portanto, que seja imposta "sem prejuizo das sancOes
administrativaS cabIveis".

Na verdade. pelo Substitutivo n° 2, a multa seria a Onica penalidade
aplicável. E o valor de 50 UFIRs torna ainda mais frágil a sanção.

A nova redação proposta possibilita ao Juiz, que é quern ira aplicar a
norma. optar por uma das quatro penalidades JO previstas na Lei Federal n°
8.935, que regula a atividade notarial e de registro, estabelecendo para a
multa - uma das penas cabiveis - valores mais efetivos. além de critérios
especificos para sua gradacOo.

EMENDA N° 6
DO-se ao art. 7 a seguinte redaçOo:
"Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão. e o art 50

produzirá efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 2000, observado o disposto no §
6° do art. 5°.".

Sala das ReuniOes, de de 1999.
Eduardo Brandão

EMENDA N° 7
DO-se ao art. 3 1 a seguinte redaçOo:
"Art. 3° - CaberO ao Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais a

aquisiçOo dos selos, ficando o repasse e a distnbuição aos trtulares ou aos
responsOveis pelos serviços notariais e de registro sob a responsabilidade do
diretor do foro.

- Feita a arrecadacOo. os cartórios depositarOo as importOnciaS em conta
es pec ifica.

II - A distribuicão pelo Corregedor far-se-a em parcelas distintas, sendo urna
para ressarcimento e outra para investimento.

§ 1 1 - C valor unitOrio do selo sera de RS1,00 (urn real), no rnOximo, e a
diferenca entre o custo do produto e o preco do repasse sera repartido na
proporcOo de:

a) - 40%, destinadoS ao reembolso dos emolumentoS devidos pelos atos
decorrentes da gratuidade universal de que trata a Lei n° 9.534. de 10 de
dezembro de 1997;

b) - 60%, para o custeio do Poder JudiciOrio.
§ 20 - C pagarnento aos Oficiais de Registro Civil das Pessoas Naturals far-

se-6 mediante requisicão ao RECIVIL, a qual conterá a relação mensal dos
atos praticados, homologada pelo juizo cornpetente.'
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Daimo Ribeiro Silva
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão, No decorrer da discussão. foram

apresentadas ao projeto sete emendas, sendo seis do Deputado Eduardo
Brandão, as quais receberam Os n°s 1 a 6, e uma, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, a qual recebeu o n° 7. Nos termos do § 2° do art 188 do
Regimento interno, a Presidência encaminha o projeto e as ernendas a
Comissâo de Administraçao PUblica, para parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 181/99, do Tribunal de Justiça,
que dispOe sobre a Justiça de Paz. A Comissão de Justiça conclui pela
Coflstitucionalidade do projeto corn as Emendas n°s 1, 2 e 3, que apresenta. A
Comissão de Admnistraçao Pübiica opina por sua aprovacao corn as
Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissào de Justiça. A Comissão de
Frscalizaçao Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Em discussão, o
projeto.

QuestOes de Ordem
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, coma V. Exa. pode

perceber, nâo ha 'quorum' para discutir Os projetos da pauta. Não ha mais
que 10 Deputados em Plenãrio, e, para a funcionamento da sessão.
precisamos de 26 Deputados. Por esse motivo. solicito 0 encerramento, de
pIano. da reunião.

o Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente, solicito que seja
feita recomposiçao de "quorum", já que temos vários Deputados nas
ComissOes.

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que
proceda a chamada dos Deputados para a recomposiçaa do 'quorum"

o Sr. Secretárjo (Deputado Durval Angelo) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 24 Deputados, que, somados

aos 11 Deputadas presentes nas comissöes, perfazeni o total de 35
parlamentares. Ha, portanto. "quorum" para discussão. Não ha oradores
inscritos.

- Vém a Mesa:
EMENDA5 AO PROJETO DE LEI N O 181/99

EMENDA N o 4
D6-se ao Capitulo V do projeto a seguinte redação:

"Capitulo V
Da Rernuneraçao

Art. 19 - 0 Juiz de Paz será remunerado por meio de subsidia mensal
fixado em parcela ünica, nos termos do art. 39, § 4 0 , da Constituição Federal,
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na forma da tabela constante no anexo desta lei.

Paragrafo ãnico - Os suplentes nao serão remunerados, salvo quando no
efetiva exercicia das funcôes de Juiz de Paz.".

* - 0 Anexo referente a este capItulo foi publicado na edição do "Diana do
Legislativo" de 21/08/1999.

Sala das Reuniöes, de abril de 1999. Antonio Carlos Andrada
Justificacao: A proposicão de lei encaminhada pelo egrégia Tribunal de

Justiça contraria ciaramente disposicOes constitucionalS, ao estabelecer, em
seu art. 19, que "o Juiz de Paz perceberá emolumentos, de acordo corn a el".

Ora, tanto a Constituicão Federal como a Estadual (arts. 98, II, e 117,
respectivamente), determinam que a Justiça de Paz será remunerada,
entendendo-se, corn isso, que Os Juizes de Paz, que são eleitos pelo voto
popular, deverão ter urna remuneracão condigna e a aitura das altas funçOes
que Ihes compete exercer, e não, apenas uma participacão nos emolumentaS
cobrados sobre alguns atos processuals hgados a celebracão de casamentos.

Corn efeito, ao se anahsarern logicamente Os dais vocábulos (remuneracão
e emolumenta), verifica-se que ha uma grande diferenciacão entre eles.
Remuneração subentende, segundo a definicão corrente adotada na
administracão publica, a vencimento mais as vantagens pecuniárias
atribuldas em lei ao servidor, sendo a vencimento a retribuição pecuniania
pelo efetivo exercIcio do cargo. Já o emolumento tern outra conotação e se
refere, especificamente, a "retribuição par atos praticadas pelos serviços
notariais e de registro", conforme preceitua a Canstituição Federal em seu art.
236, § 2° "in verbis":

"Art. 236 - Os serviços notarlais e de registra são exercidos em caráter
privado, por delegacãa do Poder POblica.

§ 2 1 - Lei federal estabelecera normas gerais para fixacãa de emolumentos
relativos aos atas praticados pelos servicos notariais e de registro".

Coma se ye, a Carta Magna faz clara distinção entre a natureza da
retribuiçãa pecuniaria do Juiz de Paz, cujo cargo é eletivo (art. 14, § 3°, V, da
Constituicão Federal), e as dos registradores e tabeliães notariais. Aa
pnimeira determina que 	 seja	 "remunerado': 	 aos	 Oltimos, 	 atnibui

"emolumentos".
Para não deixar düvida quanto a essa interpretacãa, é de mencionar,

finalmente, a que dispOe a § 4° do art. 39 da Carta Magna, introduzida pela
Emenda a Constituicão n° 39. de 4/6/98:

"Art. 39- ........................................
§ 41 - 0 membro do poder, a detentor de mandato eletivo, os Ministros de

Estado e os Secretarios Estaduais e Municipals serão remunerados
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exciusivamente por subsIdio fixado em parcela ünica, vedado o acréscimo de
qualquer gratificaço adicional. abono, prémio, verba de representaçäo ou
outra qualquer espécie remuneratóha, obedecido, em qualquer caso, o
disposto no art. 37, X e XI". (Grifos nossos.)

Fica demonstrado, assirn, que Os JuIzes de Paz, que são detentores de
mandato eletivo, devem perceber uma remuneração fixa (subsidio), a titulo de
contraprestaçao pecuniária pelo exercicio da função, como se dd corn todos
os cargos eletivos no Pars, e não, apenas emolumentos, como consta no art.
19 da proposição.

Em face do exposto, sugerimos seja dada nova redaçao ao citado
dispositivo, a fim de harmonizã-lo corn as normas constitucionais acima
transcritas. Fazemos anexar, outrossim, para exame das Comissöes técnicas,
uma proposta de tabela de subsidics para os JuIzes de Paz, a ser incluida
como anexo ao projeto.

Trata-se de tabela bern modesta (considerada a importância do cargo),
mas, se se considerar que hoje os Juizes de Paz percebem somente R$1 1,00
por casamento reahzado, a tftulo de emolumentos, já será sem düvida urna
conquista para a classe. Note-se ainda que a sua aprovaçao não ocasionará
significativos onus para os cofres pOblicos, evando-se em conta o reduzido
nijmero de Juzes existentes (cerca de 1.200, dos quais apenas 302 atuarn
em cidades-sede de comarca).

Devernos esciarecer também que esta iniciativa se deve ao fato de, apesar
do questionamento feito a respeito da matéria pela Comissao de
Administraçao POblica, quando do exame do Projeto de Lei n o 1.551/97,
nenhurna alteração ter sido feita no texto do citado art. 19, na proposição
reencaminhada a esta Casa pelo Tribunal de Justiça. Como esse artigo
contrana disposiçao constitucional, faz-se imprescindivel a aprovação da
emenda ora apresentada.

EMENDA N° 5
lnclua-se, após o Capitulo V, urn capitulo corn a redação que segue,

renumerando-se o capitulo e os artigos subseqUentes:
"CapItulo VI

Da Aposentadoria
Art. assegurada ao Juiz de Paz que contar pelo menos oito anos de

efetivo exercIcio de mandato, continuos ou não, aposentadoria especial apos
trinta anos de servço, computado o tempo de atividade remunerada
abrangido pela PrevidOncia Social.

Parágrafo Onico - Os proventos da aposentadoria referida neste artigo
corresponderao integralrnente ao valor do subsidio atribuido por lei ao cargo e
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serão revistos, na mesrna proporcão e na mesma data, sernpre que se
modificarem os subsidios dos Juizes de Paz em atividade.

Art. .... - A aposentadoria do Juiz de Paz será processada de conformidade
corn regulamento aprovado pela Corte Superior do Tribunal de Justica.".

Sala das ReuniOes, de abril de 1999.
Antonio Carlos And rada
JustfticaçãO: A extensão do beneficio da aposentadoria aos Juizes de Paz é

medida que se impöe como imperativo de justica e equidade. Sabe-se que
existem hoje no Estado inCimeros Juizes de Paz corn longos anos de
exercicio no cargo e que não se afastararn da funçao desde a Oltima eleição,
ocorrida em 1966, por forca de disposicOes constitucioflais.

A Constituicão Estadual de 1967, por exemplo, em seu art. 274, determinou
Clue fossern eles mantidos nos cargos, corno se norneados estivessern; o Ato
Institucional n o 11, de 14/8/69, Clue extinguiu a eleição para Juiz de Paz.
também determinou que permaneceSsem nos cargos; o mesmo ocorreu corn
a Constituicão Federal de 1988 (art. 30 do Ato das DisposicOes
Constitucioflais Transitórias) e corn a Constituicão Estadual de 1989 (art. 63
do Ato das Disposicöes Constitucionais Transitórias).

Apesar disso, encontram-se esses Juizes impossibiiitados de se
aposentarern por falta de urna lei que os ampare, o Clue não se justifica,
rnorrnente depois que a Carta Magna determinOu expressamente que Ihes
fosse atribuida remuneracãO pelo exerciclo do cargo.

Esta emenda, portanto, objetiva sanar essa ornissão no Projeto de Lei no
181/99, pelo qual e regulamentada a Justica de Paz em nosso Estado.

EMENDA N° 6
Acrescente-se ao art. 17 Os seguintes incisos:
"Art. 17- .......................................
VII - arrecadar bens de ausentes ou vagos, ate que intervenha a autoridade

competente;
VIII - processar auto de corpo de delito. "ex officio" ou a requerimento da

parte e lavrar auto de prisão. ern caso de ausência, omissâo ou recusa da
autoridade policial;

IX - prestar assistOncia ao ernpregado nas rescisOes de contrato de
trabalho, quando inexistirem na localidade os orgãos previstos no art. 477 da
C LT;

X - zelar, na area territorial de sua jurisdicão, pela observOncia das normas
concernentes 0 defesa do meio ambiente e vigilOncia ecológica sobre matas,
rios e fontes, tomando as providéncias necessOrias;

XI - intermediar acordo para soluçOo de pequenas demandas e ocorréncias
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corriqueiras de trânsito;
XH funcionar como perito em processos e exercer outras atividades

judiciárias não defesas em lei, de comum acordo corn o Juiz de Direito da
comarca.".

Sala das Reuniöes, de abril de 1999.
AntOnio Carlos Andrada
Justificação: Além da competéncia para celebrar casamento, verificar, de

oficro ou em face de impugnaçao apresentada, o processo de habiUtaçao, e
exercer funçOes concrhatórias, estabelecidas pef a Constituiçao da Repüblica
no art. 98, II, e pela Constituiçao Estadual, no art. 117, os JuIzes de Paz
realizam outros importantes trabaihos em seus respectivos distritos,
resolvendo in6meros problemas que chariamente surgem na comunidade
local, tais como: brigas de familia, pendéncias entre vizinhos, questOes de
divisas, menores em tocais proibidos, agressöes ao meio ambiente, acidentes
de trOnsrto e outros. Em todos esses casos, pode atuar o Juiz de Paz, sempre
como auxihar do Juiz de Direito, contribuindo para a pacificaçao dos espihtos
e a solução amigável de pequenas demandas em que é chamado a intervir.
no ãmbito de sua jurisdição territorial.

Esta emenda procura complementar o art. 17 do projeto, introduzindo-Ihe
outros incisos em que são discriminadas expressamente tais atribuiçoes,
perfeitamente compativeis corn o exercIcio do cargo de Juiz de Paz.

EMENDA N° 7
D&-se ao inciso I do art. 17 a seguinte redação:
"Art. 	 17- ...........................................
- presidir a celebraçao do casamento civil. observadas as normas legais:".

Sala das ReuniOes, de abril de 1999.
AntOnio Carlos Andrada
Justificaçao: Tradicionalmente, os noivos celebram o seu próprio

casamento. A autoridade religiosa, pelo direito canônico, e a civil. pelo Código
Civil (arts. 192 a 194). apenas presidem a celebração do casamento, já que
os celebrantes são Os próprios nubentes. Esta emenda visa corrigir o engano
apontado.

EMENDA N° 8
lnclua-se no capituto VI, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - Aplicam-se aos Juizes de Paz, subsidiariamente e no que couber.

as normas previstas na Iegislação relativa a Organizaçao Judiciãria do
Estado.

Sala das ReuniOes, de abril de 1999.
Antonio Carlos Andrada
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EMENDA N o 9

lnclua-se no Capitulo VI, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - 0 orçamento do Poder Judiciário, a partir do exerciclo do ano

2000, consignará dotação própria para atender as despesas corn
remuneracão dos JuIzes de Paz e instalacão e funcionamento da Justiça de
Paz distrital.".

Sala das ReuniOes, de abril de 1999.
AntOnio Carlos And rada

EMENDA N`10
lnclua-se no Capitulo VI, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. .... - 0 servidor pCiblico eleito Juiz de Paz ficará, durante 0 seu

mandato, afastado do cargo, emprego ou funcao, contando o tempo de
serviço para todos os efeitos, exceto para promocão por merecimento,
mantido o regime previdenciário correspondente..

Sala das ReuniOes, de abril de 1999.
AntOnio Carlos Andrada

EMENDA N° 11
Inclua-se no Capitulo VI, DisposicOes Finais e Transitórias, 0 seguinte

artigo:
"Art... - E reconhecida como Orgão de representacão oficial da classe a

Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais.".
Sala das ReuniOes, 29 de abril de 1999.
Antonio Carlos Andrada
Justificacão: A Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais,

fundada em 1986, vem tendo atuação marcante e destacada em defesa dos
interesses dos Juizes distritais. 0 reconhecimento da entidade corno órgão
oficial da classe muito contribuirá para seu fortalecimento, evitando que a
duplicidade de representacãO, garantida na Carta Magna, possa prejudicar o
desenvolvimento das atividades que tao bern tern desempenhado todos esses
anos.

EMENDA N o 12
Inclua-se no Capitulo VI, das DisposicOes Finais e TransitóriaS. 0 seguinte

artigo:
"Art .... - A primeira eleição de Juiz de Paz, na forma do disposto nesta lei,

sera realizada em 1 0 de outubro de 2000.".
Sala das ReuniOes, 13 de maro de 1999.
Antonio Carlos And rada
Justificacão: A emenda visa a atender a parte final do art. 63 do Ato das

DisposicOes Constitucronais TransitOrias da ConstituicãO mineira, que assim
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"Art. 63 - A Iegrslaçao que crrar a Justiça de Paz rnanterá as atuais Juizes

de Paz ate a posse dos novos titulares. assegurados âqueles os direitos
conferidos a estes, e desrgnará dia para a eleicão prevista no art. 98 II, da
Constituiçao da Repüblica".

EMENDA N° 13
Inclua-se no Captulo VI, "Das Disposiçoes Finais e Transitórias", onde

couber. a seguinte artigo:
'Art.....- Fica assegurado aos Juizes de Paz atualmente em exercicio, ao

passarem o cargo aos novos Juizes eleitos, na forma dos arts. 3 ' e seguintes
desta lei, a direito a aposentadoria especial a que se refere o Capitulo.....
desde que comprovem preencher as requisitos ah exigidos para a obtenção
desse benefIcio'.

Sala das Reuniöes, 24 de junho de 1999.
Antonio Carlos And rada
Justifrcação: Apresentamos esta emenda corn a convicção de que esta

Casa ira acoiher, como se espera, a emenda de nossa autoria, protocolada
em 23/4/99, que institui aposentadorja especial para a Juiz de Paz que contar
pelo menos 8 anos de efetivo exercicio de mandato, continuos ou não. após
30 anos de serviço, computado a tempo de atividade remunerada abrangido
pe!a Previdêncja Social.

E sabido que a quase totalidade dos atuais Juizes de Paz no Estado conta
corn lonoos anos de exercicio no cargo, vários deles por for ça de disposicoes
constitucionars que determinaram fossem mantidos na função mesmo após a
término do mandato obtido na Oltima eleiçao. ocorrida em 1966. E a caso do
art. 274 da Constituiçao Estadual de 1967: do Ato Institucional n° 11, que
extinguiu a eleição de Juiz de Paz; e dos arts. 30 do Ato das DisposiçOes
Constrtucronais Transitórias da Constituicão Federal e 63 do Ato das
Disposicoes Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado

Não é admissivel que esses dedicados servidores da Justiça de Paz
distrital. ao entregarem as cargos, depois de exercerem a mOnus par tanto
tempo, sejam relegados ao esquecimento pelo poder pOblico.

Dal a porqué de se fazer imperioso inserir, nas disposicOes finais e
transitórias do projeto de lei em tela, disposiçao que garanta aos JuIzes de
Paz a direito de se apasentarern nas mesmas condiçoes daqueles que
futuramente irão usufrujr do mencionado benefIcio

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussOo, foram
apresentadas ac, projeto 10 emendas, do Deputado AntOnio Carlos Andrada,
que receberam as n°s 1 a 10. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento

54-,
Interno. a Presidência encaminha a projeto corn as ernendas a Cornissão de
Administracão POblica, para parecer.

Discussão. em 2° turno, do Projeto de Resolução n° 18/99, do Deputado
Ambrósio Pinto. que aprova convénia celebrado entre as Municipios de
Visconde do Rio Branco e São Geraldo para modificação de limite territorial. A
Cornissão de Assuntos Municipais opina pela aprovacão do projeto na forma
do vencido em 1 1' turno. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussãa.

Discussão. em 1 1' turno, do Projeto de Lei n° 264/99. do Deputado
Agostinho Silveira, que revoga a art. 2° da Lei n° 13.167, de 20/1/99, que
estabelece normas para concurso pOblico promovido pelo Estado. A
Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do prajeto. A Comissão
de Administração PCiblica opina par sua aprovacão. Em discussão, a projeto.
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão. em 1° turna. do Projeto de Lei n° 262/99. do Deputado Marcia
Cunha, que autoriza a Poder Executivo a doar imOvel 0 UEMG. A Comissão
de Justica conclui pela constitucionalidade do prajeto corn a Emenda n° 1,
que apresenta. A Comissãa de Fiscalização Financeira opina par sua
aprovação corn a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, a
projeta. NOo ha oradores inscritas.

- Vern 0 Mesa:
EMENDA N o 2 AO PROJETO DE LEI N° 262/99

D6-se ao § 1° do art. 1° a seguinte redação:
"Parágrafo Onica - 0 imóvel de que trata a incisa I deste artigo destina-se

exciusivamente 0 construcOo e ao funcionarnento do campus universitOrio da
UEMG em Bela Horizonte, devendo a sua irnplantacOo ser iniciada ate cinca
anos após a Iavratura da escritura de doacão, sob pena de sua reversão ao
patrirnOnia do Estado.".

Sala das ReuniOes. 23 de junho de 1999.
Justificação: 0 texto original deixa a canstrução do campus da UEMG a

cargo da própria Universidade. Isso não faz sentido. JO que é sabido que ela
nãa dispOe de recursos para a cumprirnento dessa obrigacão. Quem deve
arcar cam as custos da obra é a Estado.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussOa. No decorrer da discussOo, foi
apresentada ao projeta uma emenda do Deputado Sebastião Costa. a qual
recebeu a n° 2. Nos termas do § 2° do art. 188 do Regrmento Interno. a
Presidéncia encaminha a projeta corn a emenda a Comissão de FiscalizacOo
Financeira e OrçarnentOria para parecer.

Discussão, em turna Onico, do Prajeta de Lei n° 344/99, da Deputada Elbe
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Brandão, que institui o Dia Estadual da Promoção da Saüde Bucal. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão
de Saüde oprna por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. Em drscussäo, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno Unco, do Projeto de Lei n o 371/99, do Deputado Chico
Rafael, que institui. no ârnbito do Estado de Minas Gerais, a Sernana de
Combate a Violéncia. A Corntssão de Justiça conclui pela Constitucionalidade
do projeto. A Cornissão de Direitos Humanos opina por sua aprovaço. Em
discussào, o projeto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Dscussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 43/99, do Deputado Antonio
Jtil p o, que autoriza o Poder Executivo a doar imOvel a empresa Samar do
Brasil, lndOstna e Comércio Ltda., corn sede em SabinOpolis. A ComissOo de
Justrça perdeu o prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalizaçao
Financeira opna pela aprovaçOo do projeto corn as Emendas n o

s 1 a 3, que
apresenta. Em d:scussOo, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussâo.

DiscussOo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 204/99, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que dispOe sobre a criação da Area de Proteçäo
Ambiental da Bacia Hrdrográfica do Rio Machado e dá outras providéncias. A
Cornissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto corn as
Ernendas n o

s 1 a 4, que apresenta. A Cornissão de Meio Ambiente opina pela
aprovacOo do projeto corn as Emendas n o 1, 3 e 4, da Cornissão de Justiça, e
5 a 7, que apresenta, e pela rejeiçOo da Emenda no 2, da Cornissão de
Justiça. A Cornissão de Administraçao POblica opina pela aprovaçOo do
projeto corn as Ernendas n o

s 1, 3 e 4, da Cornissão de Justiça, e 5 a 7, da
CornissOo de Meio Ambrente; e pela rejeicão da Emenda no 2. da Cornissão
de Justrça. Em discussäo, o projeto. NOo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussOo.

DiscussOo, em 1° turno, do Projeto de Lei no 221/99. do Governador do
Estado, que estabelece competéncia an IPSEMG para arrecadar e aplicar
contribuiçOes sociars. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir
parecer. A CornrssOo do Trabaiho opina por sua aprovaçOo na forma do
Substitutivo n o 1, que apresenta. A Cornissão de Fiscalizaçao Financeira
oprna pela aprovaçOo do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comissão
do Trabaiho, corn as Ernendas n o

s 1 e 2, que apresenta. Em discussOo, o
projeto. Não ha oradores inscritos.

-Vêm a Mesa:
SUBSTITLITIVO N o 2 AO PROJETO DE LEI No 221/99
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Estabelece a cornpetência dos institutos de previdéncia estaduais para

arrecadar e aplicar contribuicOes socrais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Compete ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de

Minas Gerais - IPSEMG - e ao Instituto de Previdência do Servidor Militar do
Estado de Minas Gerais - IPSM - arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e
aplicar, diretamente, as contribuicOes para a assisténcla e previdência sociars
sob sua responsabilidade.

Art. 20 - Os órgàos e as entidades da adrninistracOo pOblica estadual
enviarOo ao IPSEMG ou ao IPSM, conforrne a respectiva competOncra. ate 0

Oltimo dia Otil do més subseqüente, os dernonstrativos mensais das
contribuiçOes sociais cobradas dos seus servidores civis e da contribuição
devida pelo Orgão ou pela entidade ernpregadora.

Art. 30 - 0 recolhirnento de contribuição cobrada do servidor civil ou do
rnilitar e de contribuicão devida pelo órgão ou pela entidade em favor do
IPSEMG ou do IPSM sera efetuado, diretamente, ate quinze dias após o
pagamento total da foiha.

Art. 4° - A ocorréncia de atraso no recolhimento de qualquer contriburcão
devida aos Institutos de que trata esta lei sujeita o órgao ou a entidade
inadimplente a multa sobre o valor total retido, nos terrnos do regularnento.

Art. 5 1 - Aplicarn-se no que couber as disposiçOes dos arbgos anteriores as
Prefeituras e COrnaras Municipais que mantOm convénios corn 0 IPSEMG.

Art. 6° - Aos institutos previdenciários do Estado cabera. no Ornbito de suas
cornpetOncias, a fiscahzacOo, a apuraçOo, a inscriçOo e a cobrança
administrativa e judicial das dividas ativas dos orgãos e das entidades
inadimplentes.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacOo e vigorara ate 0

térrnino do prazo previsto para a implantacão do regime previdenciarro
instituldo pela Ernenda a ConstituiçOo no 20/98 ou ate o momento da
adequacao do atual regime as suas disposicOes, caso ocorra antes daquela
data.

Art. 8° - Revogam-se as disposiçOes em contrarro.
Sala das ReuniOes. 8 de abril de 1999.
Sargento Rodrigues
Justificação: A proposta ora apresentada corno substitutivo ao projeto

original do Sr. Governador visa a possibilitar urn tratarnento isonOmico an
instituto previdenciario dos rnilitares, corn relaçOo ao IPSEMG, no que se
refere 0 cornpetOncia para arrecadacão, fiscalizaçOo, controle e arrecadacao
das contribuiçOes sob sua responsabilidade. Trata-se de medida destinada a

El
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garantir major independéncia e transparéncia a gestao das mencionadas
autarquias, mormente neste momento em que várias concepçöes de
estruturas previdenciárias se defrontam no quadro politico-administrativo do
Pals. Manifestando apoio a idéia contida no projeto original, desejamos, corn
o substitutivo, contribuir para aperfeiçoar a proposta, contemplando
integralmente as previdéncias estaduais corn a mencionada garantia.

EMENDAS AC PRCJ ETC DE LEI N o 221/99
EMENDA N° 3

Dê-se ao art. 3° a seguinte redaçao:
"Art. 3° - Cs órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o

Ministérjo Pi:jbhco Estadual, o Tribunal de Contas do Estado, as autarquias,
fundaçoes e demais entidades pCiblicas estaduais recoiherão diretamente ao
!PSEMG ate quinze dias após o pagamento total da folha, o total das
contribuiçoes cobradas dos seus servidores civis e o valor devido como
contribuiçao do órgão ou da entidade empregadora.'.

Sala das Reuniöes, de 1999.
Rogerio Correia
Justificação: A redação que ora propomos é a que mais se coaduna corn a

conclusào resultante da discussão deste projeto, além de uniformizar
procedimentos sem privilegiar órgäo ou Poder.

EMENDA N o 4
Suprima-se o art. 7°, renumerando-se os posteriores.
Sala das Reuniöes, de 1999.
Rogério Correia
Justificaçao: Entendemos que o citado dispositivo nao deve constar nesta

lei, jb que não sabemos anda como sera o formato da previdéncia a ser
institulda no Estado.

Ademais, este projeto vem exatamente a fortalecer o IPSEIVIG como urn
órgão perene de segundade social para os servidores, espirito que o art. 7°,
ora retirado, contraria.

EMENDA No 5
Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art . .... - Fica criado o fundo contábil para o desenvolvimento das unidades

do interior do Estado, destinado a financiar os prograrnas e projetos
prioritárros para atendimento aos segurados do interior.

Parágrafo Unico - C fundo será constituido de recursos de natureza própria
do IPSEMG, constantes em sua dotação orcamentária, mediante
apresentaçao de planejamento adequado e demonstrativo de sua viabilidade
e de suas conseqüências.".
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Justificacão: A emenda que ora sugerimos é de suma importância, tendo
em vista que Os segurados do interior estão sendo penalizados corn a
diminuicãO do atendimento nas agéncias e postos, bern como na dirninuicão
dos convénios para atendimentos médico-hospitalareS e exames em geral em
suas respectivaS cidades. C que vem acarretando piora da qualidade de
atendimentos também na Capital, uma vez que, em tendo dificuldade de
serem atendidos, os segurados se locomovem para a Capital.

Alencar da Silveira Junior
EMENDA N O 6

Acrescente-se o seguinte artigo onde convier:
"Art. .... - C IPSEMG publicará, anualmente, seu balanço patrimonial no

órgão oficial do Estado.".
Justificação: Embora o Instituto seja fiscalizado internarnente e

externarnente, pelos orgaos cornpetentes, seus segurados estão distantes
dos procedimentos de fiscalização. A publicacâo do balanço trará
transparéncia as atividades fins da autarquia. trazendo condiçao minima de
controle aos seus segurados que estão dispersos por todo o Estado,
aproximando-os de sua realidade.

Alencar da Silveira Junior
C Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da dtscussão, foram

apresentados ao projeto urn substitutivo do Deputado Sargento Rodrigues, o
qual recebeu n o 2, e quatro ernendas, sendo duas do Deputado Rogério
Correia, as quais receberam os n°s 3 e 4, e duas do Deputado Alencar da
Silveira Junior, as quais receberam Os n

os 5 e 6. Nos terrnos do § 2° do art.
188 do Regimento Interno, a Presidência encarninha o projeto corn 0

substitutivo e as emendas a Comissão do Trabaiho, para parecer.
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 274/99. do Deputado

Agostinho Silveira, que dispôe sobre o programa de atendirnento voluntáriO
aos alunos com deficiência no aprendizado escolar. A ComissãO de Justica
conclui pela constitucionalidade do orojeto na forma do SusbstitutivO no 1, que
apresenta. A Comissão de Educaçäo opina por sua aprovacãO na forma do
Substitutivo n o i, apresentado pela Cornissão de Justiça. Em discussãO. 0

projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussãO.
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 361/99, do Governador do

Estado, que revoga dispositivo da Lei no 12.237. de 517/96, que dispöe sobre
a organizacão e o funcionamentO do Conselho de Desenvolvirnento
EconOmico e Social e dA outras providénciaS. A Comissão de Justica conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Cornissão de AdministracaO Püblica
opina por sua aprovacão. Em discussãO, o projeto. Não ha oradores inscritos.
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Encerra-se a discussäo.

Discussão, em 211 turno, do Projeto de Lei no 10/99, do Deputado Dilzon
Melo, que autoriza a Poder Executivo a doar ao Municipio de Varginha a
movel que especifica. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussão, o
projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa e sua

assessoria venficassem novamente a inexistOncia de "quorurn ate mesmo
para prosseguir a discussOo e, assim sendo, que fosse encerrada a reunião.
As 14 horas dariamos prosseguimento, naturalmente, aos trabaihos da pauta.

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, que hO quorum' para a
continuaçao dos trabaihos.

Discussão. em 2° turno, do Projeto de Lei n o 30/99, do Deputado MOrcio
Kangussu, que altera a Lei no 12.992, de 30/7/98. que dispOe sobre a
renegociaçOo da divida dos municipios e do Estado corn o IPSEMG. A
Comissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovaçOo do projeto na
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, a projeto. Nâo hO oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Prosseguimento da discussão, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao n o 13/99, do Deputado João Leite, que acrescenta 0 Constituiçao
do Estado a art. 300 e suprime o inciso I de seu art. 139. A ComissOo
Especial opina pela rejeição da proposta.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano. a inexistOncia de

nUmero regimental para a continuaçOo dos trabalhos e encerra a reuniOo.
convocando as Deputados para a ordinOria de logo mais, as 14 horas, corn a
ordem do dia jO publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisOo do orador.
ATA DA 12 a REUNIAO ORDJNARIA DA CPI DOS FUNDOS

As dez horas e quinze minutos do dia doze de agosto de mil novecentos e
noventa e nave. comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Mauro
Lobo. Rogeno Correia. Bené Guedes e José Henrique (substituindo este ao
Deputado Dimas Rodrigues, por indicaçOo da Liderança do PMDB), membros
da supracitada ComissOo. Na ausOncia do Presidente, a Deputado Mauro
Lobo assume a Presidéncia e, havendo nOmero regimental, declara aberta a
reuniOo. Em seguida, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Informa, a seguir, que a

reunião se destina a ouvir as Srs. JoOo Batista dos Mares Gula, ex-SecretOrio
da EducaçOa; Gilberto José Resende dos Santos. Diretor da
SuperintendOncia de Planejamento e CoordenacOo-Geral da Secretaria da
EducaçOo. e TarcIsio de Castro Monteiro, ex-Diretor da SuperintendOncia de
Finanças do mesmo orgOo. a quem convida a tomar assento 0 mesa. Os
convidados fazem suas exposicOes. e, em seguida. as Deputados Rogéria
Correia e Mauro Lobo Ihes formulam questOes. 0 Deputado Rogeria Correia
apresenta requerimento em que soUcita sejam convidadas a participar de
reunião da Comissão as Sras. Cleodice Corného Camargo, Diretora do Sind-
UTE, e Liliane Rezende, assessora do DIEESE. Colocado em votacOo, é a
requerimento aprovada. 0 Presidente informa que a inteiro tear da reuniOa
consta nas notas taquigrOficas. Cumprida a finandade da reuniOa, a
Presidéncia agradece aos Srs. JoOo Batista dos Mares Guia, Gilberto JOSe
Resende dos Santos e Tarcisia de Castro Monteiro pelos subsidios trazidos 0
CamissOo, agradece a presenca dos parlamentares, convoca as membros da
ComissOo para a próxima reuniOo ordinOria, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 19 de agasta de 1999.
Mauro Lobo, Presidente - Rogério Correia - Pastor George - Alvaro AntOnio

- Dimas Rodrigues.
ATA DA 5a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE

As quatorze horas do dia daze de agosto de mil novecentas e noventa e
nave, comparecem na Sociedade Rural, no Parque de ExposuçOes da cidade
de Montes Claros. as Deputados Edson Rezende, Cristiano Canédo e Carlos
Pimenta. membros da supracitada Comissão. Encantrarn-se presentes,
também. Os Deputadas José Braga. Arlen Santiago e Elbe BrandOo. Havendo
nOmero regimental, a Presidente, Deputado Edson Rezende. declara aberta a
reuniOo e. em virtude da aprovacOo de requerimento do Deputada Crustiana
Canédo, dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada par
aprovada e é subscrita pelos membros da CamissOa presentes. 0 Presidente
esciarece que a reunião tern par objetivo debater cam a Prefeito e corn
SecretOrias de Montes Claros e de outras municIpuos a atendumenta medico-
ambulatorial e hospitalar da regiOo. 0 Presidente convida a tomar assento a
mesa as seguintes autoridades: Srs. Cicero Plinio Bitencaurt,
Superintendente Operacional de SaOde, representando a SecretOrio de
Estado da SaOde; Jairo Ataide Vieira, Prefeito Municipal de Montes Ciaros;
Ronaido Mota Dias, Presidente da AssociaçOo de Munucipias da Area Mineira
da SUDENE - AMANS -; Eduardo Avelino Pereura, Secretário Municipal de
Montes Claras; Elcio Silva Dias, Presidente do Conselho de SecretOrios de
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Saüde - COSENS -; Elias Sift, Provedor da Santa Casa de Montes Claros, e o
Vereador Valdivino Antunes de Souza, representando o Presidente da
Cãmara Municipal de Montes Claros. A seguir. o Presidente passa a palavra
ao Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que motivou o convite
Após. o Presidente passa a palavra ao Sr. Jairo Ataide Vieira e. em seguida,
ao Sr. Cicero Plinio Bitencourt. Ato continuo. a Presidéncia comunica que a
Comissão está aberta para recebimento de propostas. Apresentam propostas
as seguintes pessoas: Srs. Roberto Coelho Ferreira, João Batista Alves.José
Geraldo Kojak Cangussu. José Gusmão e Helena de Macedo Lima, todos do
Conselho Municipal de Saüde de Montes Claros; Danilo Fernando Macedo
Narciso, medico residente da UNIMONTES; Eustáquio Guimarães, Secretário
Municipal de SaUde de Janaüba; Dana Figueiredo de Souza Coutinho.
Secretária Executiva do Consórcio Intermunicipal de Saüde de Grão-Mogol:
Dilson Junior, medico, de Montes Clams, Haroldo Lima Bandeira, Prefeito
Municipal de Manga; Geraldo F. Souza Guerra, Diretor do Hospital
Universitário da UNIMONTES JCilio César Arruda Abreu, Presidente da
CORDAM - MG, de Montes Claros; João Maria da Silva, Secretánio Municipal
de Saãde de Jaiba; Henrique Costa Braga, Prefeito Municipal de Ubai:
Cláudio Pereira, do Hospital São Lucas: Marcelo Brant. Prefeito Municipal de
Glaucilãndia; Aloizio Cunha, Superintendente do Hospital Aroldo Torinho, de
Montes Claros, e Edilson Almeida Santos. Participam dos debates todos as
Deputados e convidados, na ordem mencionada, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenga dos parlamentares e dos convidados. convoca as membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabaihos.

Sala das CornissOes, 12 de agosto de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta - Cristiano CanCdo - Adelmo

Carneiro Leão - César de Mesquita.
ATA DA 15 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO

PIIJBLICA
As dez horas do dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrüs, Sargento Rodrigues e Sebastião
Navarro Vteira. membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, a Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação do requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Seguindo, o Presidente

informa que a reunião se destina a apreciar a maténia constante na pauta.
Informa, ainda, a recebimento da seguinte correspondéncia: do Sr. Pedro
Coelho Junior, Técnico da Receita Federal, manifestando a inconformidade
dos profissionais dessa categoria corn as disposiçöes da Medida Provisória n°
1.917. de 2917/99: do Sr. Tarcisio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora
e Presidente da Associação Mineira dos Municipios - AMM -, manifestando-se
contra as processos de privatizacão do Banco do Brasil e da Caixa
Econômica Federal. A Presidéncia comunica a recebimento do Projeto de Lei
no 411/99 e a designacão do Deputado Agostinho PatrCs como relator da
matéria no 1 0 turno. Esgotada a matéria destinada a 11 parte da reunião. a
Presidéncia passa a 1a fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de pareceres sobre proposicöes sujeitas a apreciacão do Plenário
da Assembléia. Corn a palavra. o Deputado Sargento Rodrigues apresenta
requerimento solicitando a retirada de pauta do Projeto de Lei n° 154/99, no 10

turno. Colocado em votação é aprovado o requerimento. 0 Presidente
redistribui o Prajeto de Lei n o 346/99 ao Deputada Doutor Viana, que solicita
prazo regimental para emitir seu parecer. pedido que é deferido. 0 Deputado
Sargento Rodrigues. relator do Projeto do Lei n° 364/99 no 1 0 turno, solicita
prazo regimental para emitir seu parecer. pedido que é deferido pela
Presidéncia. Corn a palavra, a Deputado Doutor Viana, relator do Projeto do
Lei no 395/99 no 1 0 turno, emite seu parecer pela aprovação da maténia corn
as Emendas n os 1 a 3. da Comissâo de Constituicão e Justica e corn a
Emenda n o 4, da Comissão de Administração Püblica. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. Corn a palavra. o Deputado
Agostinho Patrüs, relator do Projeto de Lei n° 396/99 no 1 0 turno, solicita
prazo regimental para emitir seu parecer, pedido quo é deferido pela
Presidéncia. Esgotada a matéria destinada a 1° Fase da Ordem do Dia,
passa-se a 2° Fase, compreendendo a discussão e a votação de proposicãeS
que dispensam a apreciação do Plenãrio da Assembléia. Colocado em
votação, é aprovado a Requenimento no 534/99, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão. em que pede seja enviado oficio ao Governador do Estado
solicitando a criação do cargo de Auditor na Area de SaUde. Passa-se
Fase da Ordem do dia corn a discussãa e a votação do pnopasiçôes da
Comissão. 0 Deputado Doutar Viana apresenta requerimento solicitanda que
se convidem a Promator de Justica responsável pela Curadonia do Defesa do
Melo Ambiente, a Promotor de Justica responsável pela Curadania do Defesa
do PatrimOnio Püblico e a Presidente da AMDA. para camparecerem a
reunião desta ComissãO, a firn de so discutir a Projeto de Lei n o 346/99; a
Deputado Arlen Santiago apresenta requerirnenta solicitando seja retirado de
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tramitaçao o Requenmento n o 270/99, da Comissão de Administraçao
Püblca, que solicita ao Coma ndante-Geral da Policia Militar o envio de fitas
de video contendo gravacoes do movimento grevista de membros daquela
corporaçao, ocorrrdo no ano de 1997. Colocados em votação, cada urn P01
sua vez, são esses requerimentos aprovados. A seguir, o Presidente passa a
direção dos trabalhos ao Deputado Doutor Viana e apresenta requerimento
de sua autoria em que solicita a realizaçao de debate püblico nesta Cornissão
sobre o Frojeto de Lei no 453/99, que altera dispositivos da Lei no 11.539, de
22/7/94, que dispoe sobre a criação de urn sistema educacional associado
para a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG. Colocado em
votaçao, é aprovado o requerimento 0 Deputado Doutor Viana retorna a
Presidéncia dos trabalhos ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Cumprida
a finalidade da reurnão, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares convoca os membros ca Comissão para a próxima reunião
ordinárja, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos

Sala das Comissoes, 18 de agosto de 1999.
Doutor Viana, Presrdente - Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues -

João Paulo.
ATA DA 16 a REUN!AQ ORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e

nove. comparecem na Sala das Corn issöes os Deputados Cabo Morais, Maria
José Haueisen e Antonio Roberto, membros da supracitada Comissão.
Havendo nCimero regimental. o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerirnento do Deputado
AntOnio Roberto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa
que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta
Colocados em votação, são aprovados os Requerimentos n o

s 504 e 505/99.
do Deputado Rogério Correia. A seguir, são aprovados requerimentos da
Deputada Maria José Hauejsen, em que solicita a realizaçao de reuniOo para
debater, corn os convidados que menciona, a situaçOo da PolIcia Fiorestal,
que se encontraria sem equipamentos e condiçaes para exercer suas
atividades; e do Deputado Rogerlo Correia, em que solicita a realizaçOo de
audiêncja pUblrca, corn a presença dos convidados que menciona. para tratar
do aproveitamento da area do Aeroporto Carlos Prates, destinada a criacão
de urn parque na regiOo Noroeste de Bela Horizonte, Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
Os mernbros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determiria a

lavratura da ata e encerra as trabalhos.
Sala das ComissOes, 18 de agosto de 1999.
Fábio Avelar. Presidente - Rogéria Correia - Márcio Cunha.

TRAMITAcAO DE pRoPoslcoEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 437/99

Corn issão de Constituição e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Eduardo BrandOo. a Projeto de Lei n o 437/99
objetiva declarar de utilidade pLiblica a Casa de Assisténcia ao Menor Gotinha
D'Agua : corn sede no MunicIpio de Ribeirão das Neves.

Fublicado no dia 9/7/99, vern a projeto a esta Comissão para ser examinado
preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do
Regimento Interno.

Fu ndamentacãO
A proposicão encontra-se corretamente instruida corn as documentos

indispensáveis a declaração de utilidade pLiblica, conforme deterrnina a Lei no
12. 972, de 27/7/98, que regula a rnatéria.

Uma vez que as condiçOes mencionadas na referida lei foram inteiramente
atendidas, conforme se pode constatar da anOlise dos autos do pracesso, não
encontrarnos óbice de natureza juridica, constitucional ou legal a tramitacão
do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluirnos peta juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 437/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 18 de agosto de 1999.
AntOnio JtLilio, Presidente - Errnano Batista. relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI No 423/99

Comissão de Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a projeto de lei em epIgrafe
acrescenta a § 2° ao art. 3 0 da Let no 11 .824, de 6/6/95: que dispOe sobre a
obrigatoriedade de veiculação de mensagens de conteOdo educativa nas
capas e contracapas dos cadernos escolares adquiridos pelas escalas
pOblicas.

Publicado em 2/7/99, vern a projeto a esta Carnissão, consoante o disposto
no art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, para receber parecer quanto
aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Fu nda m entação
0 art. 30 da Lei no 11.824, de 1995, estabelece que o conteiido educativo

das mensagens veiculadas nos cadernos escolares versará, principalmente,
sobre matéria que envolva os direitos e as garantias individuais e coletivos,
direitos sociais e culturais, proteçOo ao meio ambiente, direitos politicos,
aspectos éticos da conduta individual, cidadania e bern comum como objetivo
do desempenho social do cidadão.

Em decorréncia do vertiginoso crescimento do indice de criminalidade em
todo o Pals, ate mesmo nas escolas. a proposiçäo em análise procura, corn a
propaganda rmpressa nas capas dos cadernos escolares. sensibilizar Os
alunos para o problema da violéncia.

A medida que ora se propOe é de relevante interesse social. Ademais, a
matéria não possut vicio de iniciativa, não implica Onus para o Estado e limita-
se a dar novo rumo 0 lei em vigor, tornando-a mais eficaz contra a nova e
lamentOvel realidade criminal, que também se faz crescente nas escolas.

Apenas para corrigir Impropriedade técnica verificada na redação do art. 10
do projeto, apresentamos, ao final, a Emenda no 1.

Oonclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, constituciona!jdade e

egalidade do Projeto de Lei n o 423/99 corn a Emenda n o 1, a seguir
apresentada

EMENDA N o 1
D&-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redaçOo:
"Art, 1° - 0 art. 3° da Lei n o 11.827, de 6 de junho de 1995, fica acrescido do

seguinte § 2 0 , passando seu parOgrafo /nico a vigorar como § 11.".
Sala das ComissOes, 19 de agosto de 1999.
AntOnio JOro. Presidente - Ermano Batista. relator - Maria Tereza Lara -

Agostinho Silveira - Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 426/99

ComrssOo de ConstituiçOo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira JOnior, o Projeto de Lei no
426/99 autoriza o Poder Executivo a criar delegacias especializadas em
crimes em areas destinadas a eventos esportivos.

Publicado no "DiOrio do Legislativo" de 3/7/99, o projeto foi distribuido as
comissOes competentes pare receber parecer, nos termos do art.188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Prelim inarmente, cumpre a esta ComissOo o exame dos aspectos
constitucionais e legais pertinentes 0 matéria, fundamentado nos seguintes
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termos.

FundamentaçOo
A proposicOo tem por escopo autorizar o Poder Executivo a criar delegacia

especializada na prevenção e no combate aos crimes em areas destinadas a
eventos esportivos e que tenham em sua estrutura urn quadro de
profissionais especializados, além de dispor sobre a execução de programas
e pianos de atuação da unidade administrativa.

Como se ye, o projeto propOe a criaçOo de urn órgão na estrutura
administrative do Poder Executivo subordinado a uma secretaria de Estado,
matéria que é de iniciativa privativa do Governador do Estado, nos termos do
art. 66, III, "e", da ConstituiçOo Estadual.

Ainda que a proposicOo tenha caráter autorizativo, persiste o victo
constitucional quanto 0 defiagracOo do processo nesta Casa Legislative.

As regras do processo legislativo são uma projecão do principio da
separaçOo dos Poderes estabelecido pela Carta Magna, segundo
jurisprudOncia consolidada do Supremo Tribunal Federal, que assim decidiu
reiteradas vezes, como. por exemplo. na Medida Cautelar em AçOo Direta de
Inconstitucionalidade no 872/RS, que trazemos 0 colação:

"Relator: Ministro Sep/ilveda Pertence
Julgamento: 3/6/93 - Tribunal Pleno
Ementa - Processo legislativo: consolidaçOo da jurisprudOncia do STF no

sentido de que - nOo obstante a auséncia de regra explicita na Constituição
de 1988 - impOe-se a observOncia no processo legislativo dos Estados
rnernbros das linhas bdsicas do correspondente modelo federal.
particularmente as de reserva de iniciativa, na medida em que configuram
elas prisma relevante do perfil do regime positivo de separacOo e
independéncta dos Poderes. que é principio fundamental ao qual se vinculam
compulsoriamente os ordenamentos das unidades federadas".

Além do mais. o projeto em análise cria despesa sem previsão na let
orçamentOria. vicio este insanOvel, rnesmo pela sançOo, uma vez que
contraria o art. 161. inciso II. da ConstituiçOo Estadual.

Pelo exposto, a proposicão encontra óbices constitucionais 0 sua
tramitação nesta Case.

ConclusOo
Diante 	 do 	 exposto,	 concluimos 	 pea 	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Let no 426/99.
Sala das ComissOes. 19 de agosto de 1999.
Ermano Batista. Presidente - AntOnio J/ilio, relator - Maria Tereza Lara -

Agostinho Silveira - Eduardo Daladier - Paulo Piau.
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FARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 428/99
Corn issão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Oomissão Especial da Seca no Norte de Minas, o projeto de

lei em epigrafe, que cria o Conseiho Estadual de Combate aos Efeitos das
Secas e altera a Lei no 11.711, de 23/12/94, que dispoe sobre a Cornissão de
Desenvolvirnento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - e dá outras
providéncias, foi publicado no "Diário do Legislativo" de 3/7/99 e encarninhado
preliminarmente a esta Comissão para exame quanto a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

A matéria também deverá ser apreciada pelas Comissöes de Administraçao
POblica e de Fiscahzaçao Financeira e Orcamentaria.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em análise tern por objetivo estabelecer as seguintes

rnedidas.
1 - Cnar o Conseho Estadual de Combate aos Efeitos das Secas, na

condição de órgão deliberativo e normativo, vinculado a Secretaria de Estado
do Planejamento e 000rdenaç5o Geral - SEPLAN -, corn competéncia para,
entre outras atribuiçoes, propor açôes permanentes ou emergenciais de
combate continuado aos efeitos da seca em todo o território do Estado e
planejar, coordenar, supervisionar e orientar a formulaçao e a execução de
pianos e programas de desenvolvimento econômico e social para a região
Nordeste do Estado, na area de atuação da Superintendéncia de
Desenvolvjmento do Nordeste - SUDENE. Por se tratar de órgão "vinculado".
e de pressupor-se que o citado Conseiho goza de autonomia financeira e
adminrstrativa. Ocorre, porém, que o § 3 0 do art. 14 da Constituiçao do Estado
obriga que esses órgaos sejam, expressamente, denominados "órgãos
autonômos", para nao se confundirem corn Os dernais, desprovidos de
autonomia administrativa e financeira. Assim, a expressão "vinculado" foi, a
nosso ver, utilizada sem o devido rigor técnico.

2 - Alterar a denominaçáo da Comissão de Desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha, entidade autárquica e vinculada a SEPLAN. Essa autarquia
passará a denorninar-se Instituto de Desenvoivimento do Norte de Minas e
Vale do Jequitinhonha - IDENORJE -' corn competéncia para atuar na area
dos municipios integrantes da Area Mineira da SUDENE e, em caráter
emergencial, de outros municipios em estado de calamidade pOblica devido a
seca. 0 IDENORJE será o árgao executivo do Conseiho Estadual de
Combate a Seca.
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3- Revogar, expressamente, os arts. 6 0 a 12 da Lei n o 11.711, de 23/12/94,

e o inciso Ill do art. 6 1 da Lei no 9.518, de 29/12/87. Noutras palavras, são
extintos o Conselho Superior de Municipios do Vale do Jequitinhonha, no
ãmbito da CODEVALE, e a Superintendéncia de DesenvolvimentO do Norte
de Minas - SUDENOR -, órgão integrante da estrutura da SEPLAN.

Como se observa, o Projeto de Lei n o 428/99 introduz significativas
alteraçöes na estrutura organizacional do Poder Executivo. Corn efeito, a
proposicão ofende o ordenamento jurIdico, notadarnente o art. 66, 111, da
Constituicão do Estado, que atribui ao Governador do Estado competéncia
privativa para inaugurar o processo legislativo nas matérias que versem sobre
criacão, estruturação e extincão de Secretaria de Estado e entidade da
administração indireta. Portanto, verifica-se vicio constitucional de natureza
formal, que, no entanto, pode ser sanado nos termos do § 2 0 do art. 70 da
rnesma Constituição.

Considerando que a proposicão em estudo foi apresentada pela Comissão
Especial da Seca no Norte de Minas como uma medida para adequar a
estrutura institucional do Estado visando a dar maior agilidade e eficiência as
acöes governamentais voltadas para o combate aos efeitos das secas,
entendemos que a matéria deve ser objeto de exame acurado nas comissOeS
de mérito; por isso apelamos para a aplicacão da regra contida no § 2 1 do art.
70 da Constituicão do Estado.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, as Ernendas n
o s 1 e 2, para

corrigir erro de natureza material.
Conclusão

Em face do exposto, conctulmos pela juridicidade. constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei no 428/99 corn as Ernendas n

os 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA N o 1
Substitua-se, no art. 1°, a expressão 'vinculado' por 'subordinado.

EMENDA N° 2
Substitua-se. no 'caput" do art. 1° de que trata o art. 7 0 do projeto, a

expressão "Complementar' por "Constitucioflal.
Sala das Comissöes, 19 de agosto de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -

Adelmo Carneiro Leão - Antonio JOlio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETC DE LEI N O 448/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

0 Governador do Estado, por meio da Mensagem no 38/99, encarninhou a

FW
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esta Casa, para apreciação, o Projeto de Lei n° 448/99, que revoga as Leis
n°s 12.459, de 13/1/97, e 12.763, de 14/1/98.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 10/7/99, a proposiçáo foi drstribuida
as Comissôes de Constituiçao e Justiça, de Administraçao PtibHca e de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, para receber parecer.
Posteriormente a requerimento do Deputado Daimo Ribeiro Silva, a
proposição foi distribuida também a Comissão de Educação, Cuhura, Ciéncia
e Tecnologia.

Prehminarmente incumbe-nos examinar Os aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e Iegaiidade da matéria, nos termos do art. 102, III, 'a". do
Regimento Interno.

Fundamentacao
A Lei n° 9.532, de 30/12/87, assegura ao funcionário pübhco a direito de

continuar percebendo, após a exoneração, a remuneraçao de cargo de
pravimento em comrssão ocupado, cantanto que tenha exercido cargos
comisslonados par perIodo igual ou superior a dez anos, consecutivos ou
nâo. Se a perioda for inferior a dez anos e igual ou superior a quatro anos, a
funcronárjo faz jus, a tItulo de vantagem pecuniária, por ano de exercicio, a
1/10 da diferença entre a vencimento do cargo em comissão e a do cargo
efetivo ocupado, que sera somado ao vencimento do cargo efetivo.

A Lei n° 12.459. de 13/1/97. assegura aos Diretores de estabelecimentos
estaduais de ensino exonerados do cargo em comissâo, sem que a
afastamento se tenha dada a pedido ou par penandade, a direita de
continuarem recebendo a remuneração do cargo em comissão, desde que a
ten ham exercido par dais periados completos, no minima.

Posteriormente a Lei n° 12,763, de 14/1/98, acrescentau parágrafo iinico
ao art. 10 da Lei n° 12.459. de 1997, considerando completo a perIodo
interrampido em decorréncia de municipalizaçao e de integração de escola
estadual, ocarridas a partir de 1 0/1/92. Ao mesmo tempo, a Lei n° 12.763
revogou a inciso II do citado art. 1, que definia que cada perIodo de exercicia
do cargo em camisso de Diretor de escola estadual seria de trés anos,
admitida a duraçao de dais anos para a primeiro perIodo.

Atualmente, a nomeaçaa dos Diretores de escalas da rede estadual de
ensino é feita par indicaçao, após avaliaçao de conhecimentos e aprovaçäo
do name pela camunidade, em processo cujos critérias tenham sido
estabelecidos em regulamento. Par esse sistema, as servidores da rede
estadual de ensino eleitos para ocupar cargos de direçáo tern um mandato a
cumprir, ao fim do qual devem submeter-se a nova processa eleitoral para
permanecer no cargo.
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0 projeto de lei em epigrafe, do Governadar do Estado, acaihenda

exposiçãa de motivas do Secretária da Educação, tern par finalidade revogar
as Leis n°s 12.459, de 1997, e 12.763. de 1998, sob a argumento de que são
discriminatórias e injustas, pais dão tratamenta excepcianai aos Diretores de
estab&ecimentos estaduais de ensina exaneradas do cargo em comissãa,
permitindo que façam jus ao recebimento da remuneraçãa desse cargo.
desde que a tenham ocupado par dais periodas - ou menos, na hipótese de
ocarréncia de municipaiizacãa e de integracãa de escola estadual -, enquanta
aa funcionalisma civil estadual se aplica a regra gerai instituida pela Lei n°
9.532, de 1987, que fixa em dez anos a tempo minima de exercIcia de cargo
em comissãa para que a servidor faça jus ao apostilamenta integral.

Do panto de vista do processo legislativo, näo vislumbrarnas óbice
constitucional ou legal a trarnitacãa do projeto nesta Casa. A matéria é de
competéncia estadual, nos termas do art. 25. § 1 1 , da Constituição da
Repüblica, devendo ser disciplinada par lei, conforme dispöe a art. 61, IX, da
Carta mineira.

Tados estamos conscientes do momenta de dificuldades financeiras par
que passa a adrninistração pUblica brasileira, nas trés esferas de gaverna,
marmente nos pianos estaduai e municipal, em busca do equilibria entre
receita e despesa, diante de campramissas de langa praza já firmados e que
precisam ser cumpridas. Parece-nos. entretanta, injusta a revagação pura e
simples das leis vigentes que assegurarn aos atuais ocupantes do cargo em
comissãa de Diretar de estabelecirnento estadual de ensino a direita ao
apostliamenta, pois a partida está em andamenta, sob a camando de regras
anteriarmente estabeiecidas. não sendo licito ao árbitro rnudã-Ias no decorrer
do jogo, senão faze-las cumprir.

Par essa razão, juigamos necesséria emendar a prajeto, visando a
assegurar aos atuais ocupantes do cargo de direçãa de escalas estaduais a
apiicaçãa das regras ate entâa vigentes. Para issa, nos fundamentamos nos
principias constitucionais da isonomia e da razoabikdade, a semeihanca do
tratamento dispensado aos servidores pübiicas peia Emenda a Constituição
n° 20, da reforma da Previdéncia, que garante a direito adquirido aqueies que.
na data da prarnulgaçãa da emenda, jã haviam cumprida todas as requisitos
para se aposentar e apLca aas já em exercicia regras de transiçãa que Ihes
assegurem a cômputa do tempo de exercicia no cargo, para as mesmos fins,
ate a data de vigência da nova lei.

Em suma, entendemas que as novas regras pretendidas pela prajeto em
exame so devam ser aplicadas aas servidores que vierem a acupar a citado
cargo em cam issão a partir da vigência da nova lei.
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Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 448/99 corn a Emenda n° 1, que a
seguir apresentamos.

EMENDA N° 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Ficam revogadas a Lei n° 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que

dispoe sobre a continudade de percepção da remuneraçao do cargo de
provimento em comissão nas condiçOes que menciona, e a Lei n° 12.763, de
14 de janeiro de 1998, que altera o art. 10 da Lei n° 12.459. de 1997,
assegurados Os direitos de que tratam as citadas leis ao servidor pUblico
efetivo que. na data de publicaçao desta lei, já tenha satisfeito Os requisitos
para usufruir os beneficios das mesmas leis ou esteja em exercIcio de cargo
em comissão de Diretor de estabelecimento estadual de ensino.".

Sala das ComissOes, 19 de agosto de 1999.
Antonio J011a, Presidente - Ermano Batista, relator - Paulo Piau - Maria

Tereza Lara - Agostinho Silveire - Eduardo Daladier.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 19/8/99, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado Marco Regis, dando ciência 0 Case do falecimento do Sr.

Genésio Frutuoso de Souza, ocorrido em 17/8/99, em Monte Bela. (- Ciente.
Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciêncie 0 Casa do falecimento do Sr.
MOrcio Frade. ocorrido em 15/8/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 24 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 4 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia onze de agosto de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sale das ComissOes as Deputados Edson
Rezende, César de Mesquita, Carlos Pimenta e Cristiano Canédo, membros
da suprecitada ComissOo. Havendo nOmero regimental, a Presidente,
Deputado Edson Rezende, declara aberta a reuniOo e, em virtude da
aprovaçOo de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, dispensa a leitura
da ata de reuniOo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscnta pelos
membros da ComissOo presentes. A Presidência solicite ao Deputado César
de Mesquite que procede 0 leitura da seguinte correspondéncia: da Secretaria
Municipal de SaOde, convidando a ComissOo pare a abertura da Campanha
de MultivacinaçOo, a ser realizada no die 14/8/99; do Frocurador-Geral de
Justica, sobre a lnquerito Civil POblico da Comarce de Iguatama; do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, solicitando a realizaçOo de audiência pOblica desta
ComissOo em Caratinga, para se verificar a possibilidade de i mplantaqOo de
uma unidade do HEMOMINAS na regiao. A Presidência solicita 0 assessoria
que analise a questão, para que seja marcade a data. A seguir, a Presidente
passa 0 discussão e votacOo de proposicOes sujeitas a apreciacOo do
PlenOrio. Corn a palavra. a Deputado Cristiano CanOdo procede a leitura do
seu parecer sobre as emendas ao Projeto de Lei n° 11/99, no 1 0 turno,
mediante a qual conclul pela aprovaç0o da Emende n° 3 na forma da
Subemenda n°s 1, ficando prejudicadas as Emendas n°s 1, da ComisSOO de
ConstituiçOo e Justice. e 3. apresentada em PlenOrio. Submetido a discuSSOo
e votaçOo, e a parecer aprovado. Após. a Deputado CristianO Canédo
procede a leitura do Parecer pare a 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 168/99. Na
fase de discussão, o Deputado Carlos Pimenta solicita vista do parecer, nos
termos do art. 136, § 1 0 , do Regimento Interno, a qual é deferida pela
PresidOncia. A seguir, o Presidente apresenta requerimento solic,tando
inversOo da pauta, pare que Os Projetos de Lei n°s 339 e 363/99 sejam
apreciados em Oltimo luger; a requerimento é aprovado. Ato continuo, 0

Presidente passe a palavra ao Deputado César de Mesquite, para proceder a
leitura de seu perecer sabre a Projeto de Lei n° 344/99, mediante o qual
conclui pela aprovaçOo da matéria, em turno Onico, na forma do Substitutivo
n° 1. Submetido a discussOo e votaçOo, e a parecer aprovado. A seguir, o
Deputado Carlos Pimenta, relator do Projeta de Lei n 11 339/99, procede 0
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forma pro posta Submetido a discussão e votacão é o parecer aprovado
.Após, o Deputado Carlos Pimenta procede a leitura do Projeto de Lei no363/99. Na fase de discussão o Deputado Edson Rezende solicita de piano,

vista do parecer A Presidénc i a passa a discussão e votacao de proposicOes
que d:spensam a apreclacao do Pienário, 0 Deputado Edson Rezende passa
a direcão dos trabaihos ao Deputado César de Mesquita. Submetidos a
discussão e votaçao, são aprovados em turno ünico, as Projefos de Le! n os61/99 corn a Emenda n c 1 (relator: Deputado César de Mesquita) e 381/99(relator Deputado Adelmo Carneiro Leão). Ato continua, a Presidente
submete a votacão as Req uer,rnen05 n o

s 455 e 525/99, que são aprovados
A seguir, passa-se a discussão e votacão de proposicoes da Comissão 0
Depufado Cnstiano Canédo apresenta dais requerimento5 do Deputado
Edson Rezende: no primeiro so!icjta sejam Convidados a comparecer a
reunjão desta Comissão as Secretdrjos de Estado da Saüde e deAd m!nlstraçao para discut:rern o Decreto no 40.417 , de 1999, que trata do
retorno dos sedores estaduais cedidos aos municipios segundo o processade mun rclpalizaçao da saUde; no Segundo, Solicita informacoes a Comissão
Técnjca Naciona! de Bosseguranca - CTNBjo -, junta ao Ministéria da Cênciae Tecno!og i a , Sabre as estudos, conclusivos ou em andamento , e asexperléncias já rea!izaas corn as organismos geneticarnente modificados
(OGM5), bern como sobre as efertos, provávejs ou já detectados destes
organismos na saUde humana e no meio ambiente A seguir, a Deputado
Carlos Pimenta apresenta req uerimento do Deputado Dautor Viana,
solicrtando seja realizado debate püb!ico ou evento congénere corn a
finalidade de se estudar e de se discutir a ética em pesquisas envalvendo
seres humanos Submetrdas a votação, cada uma por sua vez, são essas
praposrcoes aprovadas Cumprrda a finalidade da reunjão a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares convoca as membros da Corn issão
para a próxrma reunião extraordjnária quinta-feira em Montes Claros corn a
finalrdade de se debater a atendimento médica ambu!atarial e hospitalar daregião determrna a iavratura da ata e encerra as trabalhos

Sala das Comrssöes 12 de agosto de 1999
Edson Rezende Presidente - Carlos Pirnenta - Cristiano Canédo - ElbeBra ndão - José Braga
ATA DA 16 a REUNIAQ O RDINARIA DA COMJSSAO DE F!SCALIzcAo

FINANCEJRA E ORcAMENTARIA
As dez haras do dia dezesste de agosto de mil novecentos e noventa e

nave camparecem na Sala das Comjssöes as Deputados Márcjo Cunha,
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Mauro Loba, Eduardo Hermeto. Miguel Martini, Olinto Godinho, Rémolo Aloise
e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo nOmero
regimental. o Presidente. Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e.
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrrta
pelas membros da Comissão presentes. A Presidéncia informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria da pauta. Sabre a mesa a seguinte
correspondéncia: ofIcio do Clube de Diretores Lojistas de Belo Horizonte: dais
oficios do Sr. José Augusta Trópia, Secretário de Estado da Fazenda: oficio
do Sr. Ronaldo Jaques Cunha. Chefe do Departamento de Trãnsito de Minas
Gerais; trés ofIcios do Sr. Cirlaco Serpa de Menezes. Superintendente
Regional da CODEVASF: oficio do Sr. Humberto Ferreira de Carvalho Neto.
Delegado Federal da Agricultura em Minas Gerais; oficio do Sr. Sdvio Souza
Cruz, Secretdrio de Estado de Recursos Humanos e Administracão: oficro da
Sra. Fatima Bayma de Oliveira, Secretdria Substituta da Secretaria de
Politicas de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Em prego: oficro do
Sr. Mario Márcio Magalhães. Presidente em exercicio da Loteria do Estado de
Minas Gerais; dais oficios do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de
Negócios da Caixa Econômica Federal, e oficio do Sr. Raul David do Valle
JOnior, Diretor Executivo do Programa de Expansão da Educação
Profissional. do Ministério da Educação. A seguir. a Presidente passa a 1a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votaçâo de
pareceres sabre proposrçöes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assemb!éia. 0 Deputado Rèmolo A!oise solicita prazo regimental para emitir
parecer sobre as Prajetos de Lei n°s 127. 149, 311, 328 e 230/99. 0
Deputado Miguel Martini solicita prazo regimental para emitir seu parecer
sobre a Projeto de Lei n° 111i99. Também solicitam prazo regimental para
emissão de seus pareceres os Deputados Mauro Lobo (Projeto de Lei n°
134/99). Eduardo Hermeto (Projeto de Lei n° 203/99) e Rogério Correia
(Projeto de Lei n° 307/99). Na auséncia do relator. a Presidente avoca a si a
relatoria do Projeto de Lei n° 258/99. no 10 turno. e apresenta seu parecer
concluindo pela aprovação da matéria. Na fase de discussOo, é concedida
vista da proposicão ao Deputado Eduardo Hermeto. 0 Deputado Rogérro
Correia emite seu parecer para o 1° turno do Projeto de Lei no 289/99.
mediante o qua! conclui pela apravação da matéria corn a Emenda n o 1, da
Comissão de Constituicão e Justiça. Na fase de discussão, e concedida vista
da proposição ao Deputado Rémola Aloise. A segurr, corn a palavra, a
Deputado Marcia Cunha apresenta seu parecer para a 1° turna sabre a
Projeto de Lei no 295/99. 0 relator conclui pela aprovacãa da matérra corn a
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568Subemenda n o 1 a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Na
fase de discussão é concedida vista da proposiçao ao Deputado OHnto
Godinho Passa-se a 2 Fase da Ordem do Dia. compreendendo a dlscusso
e a votacao de proposlcoes que dispensani a apreciaçao do Plenário da
Assembléja. São aprovados os Requerirnentos n os 437 e 462/99. Passa-se a
3 Fase da Ordern do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposicoes da Comissão. 0 Deputado Rogerio Correia apresenta trés
requenmentos o pnmeiro solicitando diligencia junto a Secretaria de Estado
da Fazenda, para obtençao de informacoes sobre o Projeto de Lei no 51/99,
do Deputado Sebast:ão Navarro Vieira, que institui o Código de Defesa do
Contribuinte; o segundo solicitando sejarn convidadas autoridades que
menciona Para debater, Juntarnente corn a Comissão, o Projeto de Lei no
51/99, e, por ültimo, solicitando seja convidado o Secretário de Estado da
Fazenda, Sr. José Augusto TrOpia Reis, Para prestar esciarecimentos na
Comissão sobre o montante arrecadado corn a anisita fiscal do ICMS.
encerrado no dia 9 de agosto, bern como sobre os impactos financejros no
caixa do Estado de alguns projetos aprovados pela Assernbléia no semestre
próximo passado. Colocados em votacao, cada urn por sua vez, são Osreq uerimentos aprovados E aprovado também requerimento do Deputado
Márcio Cunha solicitando urna audiêncja püblica da Comissão, no prOximo dia
24, juntamente corn representantes de diversos órgãos e entidades,
tributar,stas e cientista Politico Para a apresentaçao de sugestöes a Comissão
Especial da Reforma Tributárja da Cãrnara dos Deputados Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlarnentares,
convoca os mernbros da Comissão para a próxirna reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos

Sal a das Comissöes, 19 de agosto de 1999.
Márcio Cunha. Presidente - Mauro Lobo - Rérnolo Aloise - Miguel Martini.

ATA DA 9a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
CONSTITuIçAQ E JUSTlA

As onze horas do dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e
nove, comparecern na Sala das Comissöes os Deputados Ermano Batista.
Antonio Julio, Adelmo Carneiro Lek, Agostinho Silveira, Bené Guedes, Paulo
Piau e Dairno Ribeiro Silva (substituindo este ao Deputado Irani Barbosa, por
indicação da Liderança do PSD), membros da supracitada Cornissão.
Registra-se a presença dos Deputados Arnbrósio Pinto e João Leite. Havendo
nümero regimental, o Presidente Deputado Ermano Batista, declara aberta a
reunjão e, em virtude da aprovacao de requerimento do Deputado AntOnio
Julio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A PresidOncia informa que
a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta. Passa-se a fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposicOes sujeitas a apreciacão
do Plenário. Submetido a discussão e votacão. é aprovado o parecer do
Deputado Paulo Piau, que conclui pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade
e pela antijuridicidade do Recurso no 1/99 contra a decisão da Presidëncia de
não-recebimento de requerimento. Submetido a discussão e votacão, é
rejeitado o parecer do Deputado Paulo Piau, que conclui pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade do Recurso no 2/99
contra a decisáo da Presidéncia de não-recebimento de requerimento,
registrando-se o voto favorãvel do Deputado Ermano Batista. Nos terrnos
regimentais, a Presidéncia determina o envio do Recurso n° 1/99 ao Plenário,
para inclusão do parecer em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão Para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das ComissOes, 19 de agosto de 1999.
Errnano Batista. Presidente - AntOnio Jiilio - Eduardo Daladier -Agostinho

Silveira - Paulo Piau - Maria Tereza Lara.

TRAMITAcAO DE pRoPoslçoEs
Corn issão de Constituição e Justica

Presidéncia
Relatório

A Associaçâo Mineira dos Usuários dos Transportes de Passage;ros e
Cargas - AMUT -, representada por seu Presidente, apresenta a presidência
desta Cornissão representacão popular contra o que alega ser ato de ornissão
do Deputado Anderson Adauto. Presidente desta Casa.

Alega a representante que em abril deste ano foi protocolizado nesta Casa,
corn satisfação dos requisitos constitucionais e regimentais, requerirnento de
instalação de CPI Para apuracão de irregularidades na impressão,
comercialização e operacionalizacão do vale-transporte.

Alega, ainda, que, em face da dernora no andamento do processO de
instalação da CPI, a Associacão buscou uma resposta oficial da Casa, tendo
recebido do Presidente a informação de que o protocolo da propOslcãO nãO
equivale ao seu recebimento e que, "in verbis, "a matéria encontra-se, no
momento, aguardando recebimento, a luz das formalidades do art. 173, c/c o
art. 112, do Regimento Interno". 	 -

Traz também a representante ao conhecimento desta CornissãO informaçao
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que poe em conflito as palavras do Presidente Anderson Adauto e do
Deputado Durval Angelo, 2°-Vice-Presjdente Trata-se, todavia. de meras
alegaçöes sem nenhum documento comprobatório.

Afinal, argUi a representante suspeiço do Presidente Anderson Adauto e
sugere como pessoa indicada para presidir a tramitação de seu requerimento
o Deputado Durval Angelo.

A representaçao popular e prevista no art. 290 do Regimento Interno
Considero, "in casu. satisfeitos, inicialmente, os requisitos de utilizaçOo do
refendo instrumento de controle popular tal como indicados no mencionado
preceptivo regimental.

A anOlise da maténa cinge-se a caracterizaçào ou näo de omissão por parte
da Presidéncia desta Casa no que respeita ao recebimento da proposição em
causa.

Consoante o art. 173 do Regimento lnterno, o ato de recebimento de
proposrçOo situa-se na competéncia do Presidente. cabendo-lhe, em sintese,
ana!Isar se a proposiçào está redigida corn clareza e observOncia da técnica
legislativa; se está em conformidade corn o Regimento Interno e a
Constituiçao; se não guarda identidade ou semelhança corn outra matéria em
tramitaçao e se não constitul rnaténa prejudicada.

Além desses requisitos genéricos, no caso em tela, agregar-se-ão a essa
análise os pressupostos especificos de instalação de OF!, vale dizer: se o fato
que enseja o pedido é determinado: se a matéria se situa na competëncia
nvestigatoria da Casa: se ha o apoiamento necessário; se já não se atinge 0
nOmero máximo de CPIs (5) em funcionamento concomitante, nos termos do
art. 112 do Regimento Interno.

E preciso considerar que o Regimento não fixa prazo para 0 ato
presidencial de recebimento de proposiçao. Assim, a caracterizaçao de
omissão deve ser analisada essencialmente a luz do princIpio da
razoabilidade Convém lembrar que, consoante o § 30 do art. 112 do Diploma
Reg imental, o não-recebimento do requerimento de instalação de OF! pelo
Presidente enseja recurso ao Plenário.

Sendo o Flenário a instáncia formalmente indicada para analisar e
eventualmente, repassar o ato de não-recebimento. chegamos 0 conc!usão
de que, analogicamente, compete ac, PlenOrlo examinar recurso que se
interponha pelo não-recebimento representado por omissão do Presidente
Parece-nos razoOvel que a in6rcia prolongada indefinidamente seja
considerada equivalente 0 manifestaçao de vontade pelo não-recebimento,
desafiando, assrm, a interposiçOo do recurso a que se refere o § 30 do art.
112 do Regimento Interno.

Não foi essa. todavia, a opção feita pela requerente, que preferiu utilizar-se
da representacOo. Nesse caso, cabe tao apenas a esta ComissOo adotar a
providOncia mencionada no inciso IV do art. 114 do Regimento. aplicavel 0
hipótese de representacão popular. por forca do que dispOe o art. 290 do
mesmo Diploma, qual seja a de dar ciência 0 autoridade 0 qual esteja afeto o
conhecimento da matéria.

Entretanto. nem isso pode ser feito, pois o pedido de instalação da OF!
mencionada morreu embrionariamente. pois parte de seus signatOrios retirou
o apoio (documento pronto), sendo certo que os remanescentes não
perfazem nimero suficiente. A publicaçOo do dia 11/8/99 no "DiOrio do
Legislativo" traz apenas 24 assinaturas, quando o necessOrio são 26.

Conclusão
A vista do exposto, concluimos pelo arquivamento do expediente, dando-se

ciOncia as partes, representado e representante.
Sala das ComissOes. 19 de agosto de 1999.
Ermano Batista. Fresidente da Comissão de ConstituicOo e Justica.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 230/99
(Nova Redacão. nos termos do § 1 1 do ar t . 138 do Regimento Interno)

Comissão de FiscalizacOo Financeira e OrçamentOria
Relatbrio

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto em epIgrafe dO
nova redacao ao art. 37 da Lei n° 12.727. de 30/12/97.

Em decorrência de requerimento. nos termos do art. 232. inciso VII, c/c o
art. 140, do Regimento Interno, foi a proposição encaminhada 0 OomissOo do
Trabalho. da PrevidOncia e Ca Acão Social. que opinou pela sua aprovação
corn a Emenda n° 1. que apresentou.

Posteriormente, veio a matéria a esta ComissOo. e, durante a fase de
discussão. por iniciativa do Deputado Miguel Martini. foi proposta emenda.
corn a qual concordamos e que se encontra incorporada no Substitutivo n° 1.
adiante apresentado.

FundamentaçOo
A Lei n° 12.727 estatui que os emolumentos são a retribuiçOo pecuniOria

devida pelas partes aos TabeliOes. Oficlais de Registro e Juizes de Paz. Alérn
desses emolumentos, as partes pagarOo. tambérn. urn percentual de 18% ou
34%. conforme o ato, sobre a valor desses emolumentos e que constituirO
receita adicional.

A lei estabelecia, entOo. que 8% dessa receita adicional seria destinada. ate
31/12/98, a diversas entidades de classe, passando. após essa data, a
integrar a receita corrente ordinária do Estado.



77
0 projeto em pauta tern por objetivo dar destinaçâo especifica a esses

recursos, qual seja, aos programas de assisténcia a criança, aos
adolescentes, aos portadores de deficléncia e aos idosos, de
responsabilidade da Secretarra de Estado do Trabalho, da Assistência Social.
da Criança e do Adolescente.

Dada a atual conjuntura de recessão, desemprego, ma distribuiçao de
renda e carências soclais, entendernos oportuna a destinaçao desses
recursos conforme se estabelece na proposiçao em apreço.

Ademais, Os programas sociais mencionados já vém sendo contemplados
corn recursos, e. na prática, a proposição em tela apenas garantir-lhes-á urn
aporte minimo. Corn efeito, em 1998, esses projetos receberam recursos da
ordem de RS14.000.000,00, ao passo que a proposição em pauta apenas
obrigaria a urn aporte minimo de R$5.000.000.00, montante dos 8% da
receita adicional.

Assim, a vinculação proposta nào trará rnaiores óbices a elaboraçao da lei
orçarnentária, nem apresenta vicios de inconstitucionalidade, visto que essas
receitas tern a natureza de taxa, posto due decorrem da utilizaçao efetiva de
urn serviço p/iblico, especftico e divisivel, prestado ao contribuinte, ao passo
que a Carta Magna veda, apenas, a vinculaçào de irnpostos.

Aproveitamos, entretanto, a oportunidade para propor urn aperfeiçoarnento
técnico do projeto, destinando os recursos em pauta aos fundos responsáveis
pelos prograrnas mencionados. em vez de a eles diretamente.
Consubstanciamos essa proposta no Substitutivo n o 1. apresentado na
conclusão desta peca opinativa.

Quanto a Emenda no 1, após urna análise mais acurada, entendemos que
tanto o projeto original como também o substitutivo já a conternplam, ficando,
assim, prejudicada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçào do Projeto de Lei no 230/99.

no 1° turno, na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N o 1

Dá nova redaçâo ao art. 37 da Lei n o 12.727, de 30 de dezembro de 1997.
A Assembléra Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 37 da Lei n° 12.727. de 30 de dezembro de 1997, passa a

vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 37 - A distribuiçao da receita adicional a que se referern os arts. 35 e

36 observará o seguinte:
- 8% (oito por cento) serão destinados ao Fundo Estadual de Assistência

Social e ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente:

II - 1 0/'C (urn por cento) a 2% (dois por cento) serão destinados a execução
da Lei no 12.460, de 15 dejaneiro de 1997;

II - o restante. no percentual de 90% (noventa por cento) a 91% (noventa e
urn por cento). constituirá receita corrente ordinária.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ComissOes. 19 de agosto de 1999.
Márcio Cunha. Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Miguel Martini - Mauro

Lobo.
PARECER SOBRE 0 RECURSO No 1/99 CONTRA DECISAO DA

PRESIDENCIA DE NAO-RECEBIMENTO DE pRoPoslcAo
Comissào de Constituiçâo e Justica

RelatOrio
Amparado pelo art. 173, § 1°, do Regimento Interno. o Deputado Joào Leite

forrnulou recurso contra decisao proferida peio Presidente da Assembléia, por
meio da qual deixou de receber requerimento do Deputado Hely Tarqüinio e
outros.

0 requerimento em apreço solicita seja o Vice-Governador do Estado
convidado a comparecer nesta Casa para apresentar, publicamente.
denéncias veiculadas pela imprensa sobre a eventual compra de votos
ocorrida no Congresso Nacional por ocasião do processo de votacao da
proposta de emenda a Constituicâo que permitlu a reelerçâo dos Chefes do
Poder Executivo.

0 Presidente decidiu pelo não-recebimento da proposicão sob o argumento
de que o requerimento formulado não tern fundamento no ordenamento
constitucional. "uma vez que o convite por ele pretendido incorreria no mesmo
equivoco constatado em requerimento que solicitava o comparecimento do
Sr. Governador a esta Casa e que não foi recebido pelo entao Presidente em
exercicio, Deputado Wanderley Avila". Sustenta, ainda. a decisão normativa
que as hipóteses de comparecimento de autoridades do Poder Executivo na
Assembléla Legislative estäo previstas no "caput" do art. 54 da Carta mineira.
que prevé apenas a convocação de Secretário de Estado, dirigente de
entidade da adrninistracão indireta ou titular de orgão diretamente
subordinado ao Governador. Pondera, também, que o convite produz o
mesmo efeito politico da convocação.

Publicado no "Diario do Legislativo" de 8/7/99. foi o recurso encaminhado a
esta Comissão para ser apreciado sob os aspectos juridico-constituciOnaiS,
nos termos do art. 102. Ill, "d", do Regimento Interno.

Fundarnentacão
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A função primordial do Poder Legislativo consiste basicamente na
construçao do direrto positivo, med iante a elaboraçao de normas juridicas que
regulam a vida social, e na fiscalizaçao dos atos da administraçao piiblica,
especalmente do Poder Executivo. por meio do charnado "controle politico ou
externo. que é. na verdade, urn corolário ou uma projeção ógica da própria
funcao normativa.

No contexto da atuaçào parlamentar, interessam-nos precipuamente, para o
exame do caso em tela, as diretrizes constitucionais que norteiam a exercIcio
do controle legislativo. bern como as prerrogativas legais do parlamento.

A Constrturçâo Estadual, seguindo as linhas básicas da Carta Federal,
contém diversas drsposiçôes referentes ao controle externo. oferecendo ao
Legislativo Os instrumentos juridicos necessários a efetivaçao da tarefa
fiscahzadora. Para exemplificar, saliente-se que o art. 62, XXXI. da Carta
rnineira prevé a competéncia privativa da Assembléia para "fiscalizar e
controlar as atos do Poder Executivo, incluidos as da adrninistração indireta".

o mesmo Diploma Legal, no "caput" do art. 54, corn a redaçao que lhe foi
dada pela Emenda a Constituição n° 19, de 1996, assegura a Assembléia
Legislativa ou a qualquer de suas comissOes a prerrogativa de "convocar
Secretário de Estado. dirigente de entidade da administracão indireta ou titular
de órqão drretamente subordinado ao Governador do Estado Para prestarern,
pqssoalmente. informaçoes sobre assunto previamente deterrninado. sob
pena de responsabilidade. no caso de auséncia injustificada". (Grifo nosso.)
Esse cornando normativo reproduz, corn as devidas adaptaçöes, a disposto
no art. 50 da Constituiçao Federal, a qual assegura a Câmara dos Deputados
e ao Senado Federal, bern corno a suas respectivas comissOes, a poder de
convocar Ministros de Estado e titulares de órgãos subordinados a
Presidência da Repüblica.

Em ambas as disposiçoes constitucionais, pode-se verificar que o legislador
constiturnte se refere a convacação de autoridades do Executivo, e não a
convite. a mesmo ocorrendo corn as disposiçOes regimentals relativas ao
terna. Caso se adrnitisse a possibilidade de formulação de convite, ficaria a
criteria do destrnatário a prerrogativa de decidir a respeito de seu
comparecirnento au não ao parlamento, a que não se coaduna corn a
natureza da deliberaçao soberana desta Casa.

Ora, as decrsSes tomadas pela Assembléia Legislativa resultarn de urn
processo de votação, tal como consagrado na Constituiçao do Estado e na
Resolução n° 5.176, de 1997, que cantérn o Regirnento Interno. Algumas
deliberaçoes estão relacionadas corn a processo de elaboração das regras
juridicas, e outras, corn a convocação de autoridades do Executivo para a

exposição de assunto determinado. que é a rnanrfestacão do controle
legislativo sobre a adrninistracão piliblica. Assim, parece claro que as
decisöes tomadas pelo Plenário da Assernbléia, por rnaiorra absoluta ou
relativa de votos. devern ser dotadas de efeito politico vinculante. sob pena de
se tornar inócua a rnanifestação de vontade do órgão colegiado.

A titulo de exernplificacão. saliente-se que as comissöes parlarnentares de
inquérito, previstas no art. 60, § 3°, da Carta mineira, as quais são
constituidas rnediante requerirnento de 1/3 dos mernbros da Assernbléra
Legislativa para a investigacão de fato determinado, dispôern da prerrogativa
legal de convocar autoridades para prestar inforrnacOes de interesse da
comissão, consoante o comando normativo previsto no "caput" do art. 113 do
Regimento Interno. 0 nao-cornparecimento do convocado sem motivo
justificado faculta a comissão adotar as providéncias cabIveis quanta ao
cumprirnento da ordem. pois traduz urn desrespeito ao Poder Legislativo.
Caso se tratasse de urn simples convite de comparecirnento. o destinatário
seria o próprio juiz de sua decisão. podendo comprometer a eficàcia dos
trabaihos de investigacão parlarnentar e tornando sern efeito a deliberação da
CPI.

Dessa forrna, entendemos que o termo "convite", previsto no requerirnento
em análise, não está em sintonia corn a esséncia das decisöes politicas
tomadas por este Poder Legislativo.

Conclusão
Pelos motivos expostos, concluimos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Recurso n° 1/99 contra a decisão da
Presidëncia de não-recebirnento do requerimento em questão.

Sala das Cornissães. 18 de agosto de 1999.
Ermano Batista. Presidente - Paulo Piau. relator - Adelmo Carneiro Leão -

AntOnio JOlio - Bené Guedes- Dalmo Ribeiro Silva -Agostinho Silveira.
PARECER SOBRE 0 RECURSO N o 2/99 CONTRA DECISAC DA

PRESIDENCIA DE NAO-RECEBIMENTO DE PROPOSIqAO
(Novo Relator. nos Termos do Art. 138. § 30 do Regirnento Interno)

CornissOo de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado JoOo Leite. o recurso em anOlise foi apresentado
contra decisOo proferida pelo Presidente da Assembléra. que se negou a
receber requerimento de sua autoria, tarnbern subscrito pelo Deputado
Arnilcar Martins, por rneio do qual solicitarn seja convocado a Vice-
Governador do Estado a cornparecer a esta Casa para apresentar,
publicamente, denCincias veiculadas pela imprensa sabre a eventual campra
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de votos, ocorrida no Congresso Nacional, par ocasião do processo de
votação da proposta de emenda a Constituiçao que permitlu a reeleição dos
Chefes do Poder Executivo.

Em reunião anterior, o ilustre Deputado Paulo Piau emitiu parecer pela
juridicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade do recurso, a qual fol
rejeitado pelos membros da Corn issäo.

Designado para emitir novo parecer sobre a matéria, passamos a
fundarnentá-Io, nos termos do supracitado dispositivo regimental.

Fundamentaçao
o Estado Federal brasileiro caracteriza-se pela descentralizaçao do poder

politico entre as coletividades regionais (Uniao. Estados membros, Distrito
Federal e municipios), todos autOnomos, nos termos do "caput" do art. 18 da
Constituiçao da Repüblica. A noção juridica de Federaçao traduz a idéia de
repar-tição de competéncias ou atribuiçoes entre essas pessoas juridicas de
direito pUblico dotadas de capacidade politica.

Obviamente, as parâmetros elementares relativos ao complexo de
atribuiçoes de cada unidade federada residern na Lei Major, que funciona
como fundarnento de validade, nâo so para a produçào normativa
infraconstitucional mas tambérn para a legitimaçao das demais acOes de
natureza administrativa ou jurisdicional nos trés niveis de Governo. Assim, a
atuaçào estatal proveniente de qualquer dos Poderes constituidos deve
pautar-se pela obediéncra aos principios constitucionais e ao ordenamento
juridico coma urn todo.

o Poder Legislativo é urn OrgOo colegiado de representação politica da
sociecade, cuja competéncia tipica reside na atividade abstrata de elaboraçbo
normativa e na fiscalizaçao dos atos da administraçao pOblica, sobretudo os
do Poder Executivo. 0 controle politico ou externo a cargo do parlarnento estO
previsto no art. 62 da Carta mineira, que enumera as atribuiçoes especificas
da Assembléia Legislativa. entre as quais se destaca a competéncia para
"fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluidos as da
administraçao indireta", conforme prescrição do inciso XXXI do mencionado
artigo.

Alérn disso. a "caput' do art. 54 da mesma Constituiçào prevé a convocaçOo
de autoridades do Executrvo a esta Casa para tratar de assunto previamente
determinado, sob pena de responsabilidade, no caso de auséncia
injustificada. Segundo o preceito em referéncia, tal convocaçao poderá recair
sobre SecretOrio de Estado, dirigente de entidade da administraçOo indireta
ou titular de órgão diretamente subordinado ao Governador. Trata-se, a bern
dizer. de uma manifestaçao inequivoca do controle externo assegurado ao

parlamento para acompanhar a atuaçOo dos Orgäos e das entidades do
Executivo Entretanto, está implicito no comando constitucional supracitado
que esse papel de controle. o qual se reveste de grande importãncia na
atualidade, so pode ser exercido em relaçOo aos atos e aos procedimentos
passiveis de controle pelo Legislativo mineiro. As eventuais declaracOes do
Vice-Governador do Estado, envolvendo possiveis irregularidades atribuidas
ao Presidente da RepOblica, extrapolam a competéncia fiscalizadora deste
parlamento. pois se trata de autoridade federal, ou seja, a fato é imputbvel a
agente püblico de outro nivel de Governo. Sendo assim, parece-nos mais
razoOvel e compativel corn as diretrizes constitucionais que o assunto seja
investigado pelo Congresso NacionaL que é dotado da prerrogativa
constitucional para controlar e fiscalizar o Poder Executivo da UniOo.

A nosso ver, o simples fato de tais denUncias terem sido supostamente
atribuidas ao Vice-Governador. que é uma autoridade do Fader Executivo
Estadual, não significa que sua convocacOo seja legitima. Isso porque a
assunto, ainda que de relevante interesse da sociedade, näo se enquadra no
rol de atribuiçOes da Assembléia Legislativa. 0 problema reside
essencialmente nesse pormenor, que nao pode ser ignorado pelos membros
desta Comissào.

A ConstituicOo mineira. no "caput' do art. 82. assegura a "qualquer cidadão,
partido politico, associacão legairnente constituida ou sindicato a prerrogativa
para denunciar irregularidade ou ilegalidade de ato de agente pOblico". As
irregularidades eventualmente irnputáveis as autoridades estaduacs deverbo
ser apreciadas pelos órgOos que integram a estrutura do Estado membro, ao
passo que as ilegalidades atribuidas aos agentes politicos da UniOo deverão
ser examinadas pelos OrgOos federais. Caso contrOrio. não teria sentido a
repartição de competOncias entre as entidades integrantes do sisterna
federativo brasiteiro. que constttui elemento crucial de nossa organizacão
politico-administrativa.

Pam comprovar a veracidade da tese que sustentamas. vejarnOS uma
situaçOo hipotética no Ombito federal. A COmara dos Deputados decide
convocar a Vice-Presidente da RepOblica para apresentar. publicamente,
denOncias de irregularidades contra o Governador do Estado de Minas
Gerais. Qual a fundamento juridico dessa convOcacOO. se  a parlamenta
federal nOo dispOe de cornpetëncia constituclanal para fiscalizar au punir a
referida autoridade do Executivo mineiro? Alias, medida dessa natureza seria
incoerente corn a principio da economia processual. urna vez que tal
procedirnento não resolveria o problerna das i legalidadeS a ele cometidas.

Dessa forma. a matéria deve ser enfacada do angulo da distribuicao de
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competéncia entre Os entes estatais, de taP maneira que as atribuiçôes legais
de aicada da União não podem ser efetivadas por meio dos Orgãos do poder
püblico estadual,

Conclusäo
Pelos motivos expostos, concluimos pela iflcoflStitucionalidade do Recurso

n° 2/99 contra Decisäo da Presidéncia de Näo-Recebimento de Proposiçäo.
Sala das Comissöes, 19 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente (voto contrário) - Adelmo Carneiro Leão, relator

- Paulo Piau (voto contrérlo) - Eduardo Daladier - AntOnio Jilio - Agostinho
Silveira,

1
BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

AlA DA 303 REUNIAC EXTRAORDINARIA, EM 19/8/99
Presidência do Deputado Anderson Adauto

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1° Parte: Ata - 2° Parte (Ordem do
Dia): i a Fase: Votacão de RequerimentoS: Requerimento n° 352/99;
aorovaçOo - Requerimento n° 353/99: aprovação na forma do Substitutivo no 1
- RequerimentO n o 357/99: aprovacão - 2° Fase: QuestOes de ordem,
chamada para recomposição de 'quorum': existëncia de 'quorum" para
votacão - Discussào e Votação de ProposiçOes; Requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves: aprovacão - Votação. em 2 0 turno, do Projeto de
Resolução no 18/99: aprovacäo; verificação de votacào: questOes de ordem;
inexistëncia de 'quorum' par votação: anulação da votaçOo: questOes de
ordem: charnada para verificacão de 'quorum": existéncia de nümero
regimental para votacão; renovaçOo da votacão do projeto: aprovagão na
forma do vencido em 10 turno - Votação. em tumno Unico, do Projeto de Lei no
344/99: discurso do Deputado Hely TarqUinio: questOes de ordem: chamada
para recomposição de "quorum'; existéncia de "quorum" para votaco;
discursos dos Deputados Sebastio Costa e Alencar da Silveira Junior,
questão de ordern: votaçào do Substitutivo n o 1: aprovacäo: verificação de
votação: inexisténcia de "quorum" para votação: anulação da votacãO -
Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dual Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro
AntOnio - Ambrósio Pinto - AntOnio Andrade - Antonio Julio - AntOnio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo - Elmo Braz - Ermaflo
Batista - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - josé - J000 Leite - Joao
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José en que - Jose
Milton - Lucz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo GoncalVes Marcio
Cunha - MOrcio Kangussu - Marco Regis - Maria José HaueiSen - Maria Olivia
- Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godnho - Pastor
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George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl4min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nümero regimental. Deciaro aberta a
reuniào. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra. o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniào anterior.

I  Parte
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secretárjo, procede a leitura da ata da reuniäo
anterior, que é aprovada sern restriçoes.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

o Sr. Presidente - Nos terrnos do edital de convocaçäo. a Presidência val
passar 1a Fase da 2" Pale da reuniâo, corn a apresentaçâo de
requerirnentos.

Votaçao de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerirnento n o 352/99, do Deputado Márcio Kangussu,

em que solicrta seja encaminhado ao Secretário de Administraçao pedido de
inforrnacoes sobre o julgamento das acumulaçOes ilicitas de cargos no
Quadro do Magisterio. A Mesa da Assembféia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que 0 aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se

Requerimento n o 353/99. do Deputado Chico Rafael, em que solicita seja
encaminhado ao Presidente da CEMIG pedido de informaçOes sobre a
aplicaçao, nos exercicios de 1997 e 1998, do percentual minimo de 5% de
seu lucro liquido na expansão do sistema elétrico do Estado. A Mesa da
Assembjéia opina pela aprovaçao do requerimento na forma do Substitutivo
no 1, que apresenta. Em votaçâo, o Substitutjvo no 1. Os Deputados que o
aprovam permaneçam come se encontram, (- Pausa.) Aprovado, Está,
portanto, aprovado o Requerimento no 353/99 na forma do Substitutivo no 1.
Oficie-se.

Requerimento no 357/99, da Comissão de Fiscalizaçao Financeira, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça pedido de
rnformaçoes sobre o nürnero de ex-funcionárjos da MinasCaixa absorvidos
per esse órgão. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votaçao, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam come se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

2 3 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a l Fase. a Presidéncia

passa a 2 a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão das matérias
constantes na pauta.

Questöes de Ordem
O Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, nao ha nmero para votação

dessa proposta de emenda a Constituicão. Solicito a recomposicão de
"quorum' e o encerramento da reunião por falta de 'quorum'.

O Deputado Alencar da Silveira Junior - Sr. Presidente. solicito
recomposicâo de "quorum", já que varies Deputados se encontram na ante-
sala. na Comissäo de Redacão, na Comissâo de Saüde. na Comissáo de
Justiça. na CPI dos Fundos.

o Sr. Presidente - E regimental. A Presidëncia val determinar que se
proceda a chamada para recomposicão de "quorum". Corn a patavra. o Sr.
Secretario para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 41 Deputados. Nâo h

"quorum" qualificado para a votação da Proposta de Emenda a Constituicão
no 6/99, do Deputado Wanderley Avila e outros, mas o ha para a apreciacão
das demais matérias da pauta.

Discussao e Votaçâo de ProposicOes
o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Depumdo Marcelo

Gonçalves. em que solicita a inversão da pauta da reunião, de modo que o
Projeto de Lei Corn plementar no 4/99 seja apreciado em ültimo lugar entre as
matérias em fase de votaçâo: e a Proposta de Emenda a Constituicão no
1199, em ültirno lugar entre as matértas em fase de dscussão. Em votagào,
o requerirnento. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontrarn (- Pausa.) Aprovado.

Votacao. em 2° turno. do Projeto do Resolução no 18/99. do Deputado
Ambrósio Pinto, que aprova convénio celebrado entre os MunicipioS de
Visconde do Rio Branco e Sao Geraldo para modificagão de limite territorial. A
Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovacão do projeto na forma
do vencido em 1° turno. Em votaçâo, o projeto. Os Deputados que o aprovarn
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, solicito verificação de votaçao.
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidëncia vai proceder a verificacão de

votaçao pelo processo eletrônico: para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificacào de votaçäo por meio do painel eletrônico.
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o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica de piano que ha dificuidade de
obtençao de "quorum' e vat encerrar esta reunião.

Questôes de Ordem
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, ha na pauta desta semana

projeto de resoluçäo do Governador do Estado, em que sohcita autorizaçao
Para se ausentar do Pals. E o correto. E desta forma que determina a
Constituiçao, e o Governador do Estado a está respeitando ao proceder de tat
forma.

Sr. Presidente. ha mais de duas semanas estamos acompanhando pela
imprensa que o Vice-Governador se encontra na Europa. Aiguns dizem que
ete está em Paris. Não sabernos por que ele está fazendo essa viagem e o
que ele var beber na Cidade Luz. A nossa cornpreensão é a expressa na
Constrtuiçao, segundo a qual ele também teria de ter pedido autorizaçao a
este Poder para se ausentar do Pals.

Formulo esta questão de ordem Para que a Casa averigüe essa situação e
acione a Procuradoria deste Poder, porque constitui crime de
responsabilidade essa auséncia do Pals sem autorizaçao legisiativa. E este
Poder tern de tomar as providências constitucionais cabiveis no caso.

o Sr. Presidente - A Presidëncia vai responder, oportunamente, a questão
de ordem do Deputado Durva! Angelo.

o Deputado Alberto Bejani - Sou obrigado, Sr. Presidente, a aplaudir a
atitude do Deputado Durval Angelo, por ter mostrado que a autorização Para
o Vice-Governador realmente e constitucional e deveria ter sido sohcitada. Ao
mesmo tempo, isso nos dá alegria, e ate peco ao bloco da Oposição que
autorize rapidamente a ida do Governador, porque al teremos como
Governador do Estado o nosso nobre Deputado da Assembiéia Legisiativa de
Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Deputado Rogerio Correia - Sr. Presidente. teremos, hoje, a tarde - e
gostaria de ter essa informação de V. Exa. -, uma reunião especial, por
inrcrativa das Deputadas Maria Tereza Lara e Maria José Haueisen. Gostaria
que a Presidéncia fizesse urn convite, a fim de que a grande maioria dos
Deputados estivesse presente a esse ato em defesa da reforma agrária no
Brasil, principalmente depois do acontecido ontem. Além disso, gostaria de
manifestar o repidro, em nome da Bancada do PT, a absoivição dos trés
comandantes responsáveis pelo massacre de Carajás, ocorrida ontem,
i nfel izmente.

o Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Não ha' "quorum' Para a
votaçâo: portanto, a Presidéncia a torna sem efeito.

Questöes de Ordem

o Deputado Hely TarqUinio - Nâo sei se ouvi direito, mas parece que V.
Exa. se expressou dizendo que como não ha quorum Para continuar a
reunião, vamos encerrà-ia. Em seguida. o Deputado Durval Angelo solicitou a
palavra, que the fat concedida. Parece que V. Exa. va ressusctar a reunião
agora. So queria esclarecer que, no primeiro momento, parece que a
'quorum" era de 41 Deputados. No momenta da votacao. a base de apoio do
Governo não compareceu, e apareceram 27 Deputados. Eu ouvi clue V. Exa.
tinha encerrado a reunião.

o Sr. Presidente - No momento em que a Presidência anunciou que a
reunião seria encerrada. o Deputado Durval Angelo pediu a palavra peta
ordem. No momento em que ele fazia uso da palavra. vários Deputados
retornaram ao Pienário. e a Presidéncia verifica, portanto, que não temos
"quorum" Para votação. mas percebe também que, coma temos mars de 27
Deputados presentes. temos condiçöes Para dar continuidade aos trabalhos
corn a discussâo das matérias constantes na pauta.

o Deputado Hely Tarqulnio - Sr. Presidente, V. Exa. tinha encerrado a
reunião. Foi coma aquela palavra de ordem que o senhor me concedeu
ontem, dizendo que eu tinha de formular a questão de ordem a tempo, no
microfone, sendo que a Deputado Adelmo Carneiro Leão falou logo em
seguida, e perdi a vez. A mesma coisa se dá corn a encerramenta da reunião.
Naquele momento nao havia mars 'quorum". Mas, a partir do momento em
que he uma toleréncia Para a chegada dos Deputados, acho que o Regimento
também não está sendo cumprido.

o Sr. Presidente - A Presidéncta. Para que neo haja dhvidas se temos
nãa 'quorum Para votacão ou discussäo da matéria, vai determinar que se
proceda a chamada Para a verificação de 'quorum. Corn a palavra, a Sr.
Secretário Para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Respanderam a charnada 32 Deputadas. ha 8 Deputados

nas comissöes, peazendo urn total de 40 Deputados. Ha, poanto, quorum
Para votaçao.

A Presidéncia vat renovar a votaçâa, em 2 1 turno. do Prajeto de Resolucão
n° 18/99. Em votação, a projeto. Os Deputados que a apravam permanecarn
como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Esta, portanto, aprovado, em 2°
turno. a Projeto de Resolução n° 18/99 na forma do vencido em 1 0 turno. A

Comissão de Redacão.
Votaçao. em 21 turno. do Projeto de Let n° 344/99, da Deputada Elbe

Brandão, que institui a Dia Estadual da Promoção da Saüde Bucal. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão

A
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de SaUde opina por sua aprovaçao na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Corn a palavra. para encaminhar a votação. o Deputado Hely
Tarquinio.

o Deputado Hely TarqUinio - Sr. Presidente, voltamos a esta tribuna para
discubr, para encarninhar, para fazer consideraçoes sobre o Projeto de Lei n°
344/99. da Deputada Elbe Brandão, que institui o Dia Estadual da Promoção
da SaUde BucaL

o art. 1 0 reza o seguinte: "Fica instituido o Dia Estadual da Sade Bucah a
ser comemorado, anualmente, no dia 21 de outubro.

§ 1° - As comemoraçoes alusivas a data compreendem a realização de
seminários, debates, campanhas e outras atividades que visem identificar e
prevenir as doenças bucais da populaçao mineira.

§ 2° - Para a realização dos eventos mencionados no parágrafo anterior, o
Poder Executivo poderã celebrar acordos corn os municipios e as entidades
organizadas da sociedade civil 	 interessados em 	 participar das
comemoraçoes".

Entendemos que esse é urn projeto que vem ao encontro das nossas
necessidades educacionais porque, realmente, o problema brasileiro é
estrutural como urn todo. A existéncia do hornem, em si, nurna sociedade
organizada, corn regras de convivéncia bern definidas, depende de uma
educaçao continuada. E a proposta da Deputada Elbe Brandão é uma
proposta educacional que tern como objetivo prornover os cuidados da satde
bucal.

Não tenharn düvida de que isso é rnuito importante. Daqui para a frente
deveriam ser instituidos outros dias, como o dia da sauce gástrica, da sauce
do intestino e outros.

De acordo corn o § 2°. as comemoraçoes alusivas a data compreendem a
realizaçao de seminários, debates, carnpanhas e outras atividades que visem
rdentificar e prevenir as doenças bucais. Para isso serâo celebrados acordos,
convénios corn municipios e entidades organizadas da sociedade civil.

0 Brasil é mesmo urn pals de desdentados. Então esse projeto de lei, que
tenta diminuir a problema através da educação. do charnamento prornovido
pelo Dia da SaOde Bucal. é salutar e muito importante.

Corn reiaçäo a educaçao da Sociedade na area da saOde, gostariarnos de
dizer ao Governador Itamar Franca, a Secretaria da SaOde que ficarnos muito
tristes de ver que as televisöes, ao receberem sinai verde para funcionar, não
aproveitam o tempo para divulgar programas educacionais e relacionados a
todos os setores: saOde, habitaçao, costumes, enfirn, incentivo ao trabaiho.
Nâo so falando demagogicamente de emprego. de trabaiho, nem falando

demagogicamente em saOde. mas sirn em dedicagão de todas as pessoas,
conjugando esforços dos prafissionais da saOde no sentido de esclarecer a
prevencão das doencas. Estou generalizanda exatamente porque entendo
que a proposta da ilustre Deputada Elbe Brandão é no sentido de prevenir a
doença bucal, combater as doenças que possam vir a acontecer. partindo da
prevencão. E as nossos orgaos de camunicaçãa, corn relaçâo aos bons
costumes. a saOde, fazem muito pouca propaganda. Fazem, sirn, propaganda
eleitoral. propaganda demagbgica. Estau peganda um gancho no projeto da
lustre Deputada Elbe Brandão apenas para chamar a atenção para a fato de
que Os Orgãos de cornunicação deveriam aproveitar o horário oficial para
informar a povo sobre bons costumes. Logicamente. inspirados sempre na
parte estruturai, educacional. Gostaria de, neste mornento, aproveitar a
aportunidade para parabenizar a Deputada Elbe Brandão pelo projeto e dizer
que a Bancada do PSDB val votar favoravelmente a ele.

QuestOes de Ordem
o Deputado Hely Tarqüinio - Solicito a encerramento da reunião, de piano,

par falta de "quorum".
o Deputado Alencar da Silveira J/inior 	 Sr. Presidente, solicito a

recomposição de "quorum'.
o Sr. Presidente - A Presidência determina seja feita a charnada para

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

• Sr. Secretàrio (Deputado Ambrosia Pinto) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 35 Deputados: hO 5 Deputados

em reuniOes de comissOes. perfazendo urn total de 40 parlamentares.
Portanto. temos "quorum" para votacOo. Cam a palavra. a Deputado
SebastiOo Costa. para encaminhar a votacOo.

o Dep'tado SebastiOo Costa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados. senhores representantes da imprensa, ao contrOrio do cue quer
demonstrar a Situacao, nOo estamos nesta tribuna para obstruir a vataçOo do
projeto de autoria da Deputada Elbe Brandão. Pretendernos, sirn, fazer a que
nOo tot feito na fase de discussOa. ou seta. enaltecer tanto a importOncia
desse projeta para a contexto da sociedade mineira quanta as quandades da
autora. a que cia representa, e sua preocupacaO corn as causas sociais e
corn as fatares histOricos do Estado.

Foi também de autoria da Deputada Elbe BrandOo urn projeta que, a meu
ver, é urn dos mais importantes entre todas as que passararn par esta Casa.
E urn requerimento que orienta a educador para visitar seus alunos, em casa,
antes mesmo do inicio do ana letiva. NOa queremos retardar a votação do



projeto.
Quero aprovetar a oportunidade para enaltecer a performance e a maneira

corn que a Deputada se vern comportando aqui na bancada ca Oposição ca
AssembIéia Legislativa. Corn relação a esse projeto, entendemos que ele é
muito importante e rnerece, portanto, a aprovação unânime desta Casa, urna
vez que ele vern instituir uma ação preventiva, urna vez que a saüde buca
previne mais do que corrige. Portanto, quero neste instante dizer a todos os
Deputados que a nossa passagem por esta thbuna nào tern o objetivo de
obstruir. como alguns pensarn. Pelo contrário, é a oportunidade que eu tenho
de enaltecer a maneira corn que a Deputada Elbe Brandão se vern
comportando e a importãncia das suas proposiçöes aqui nesta Casa, aqui no
parlamento de Minas Gerais. E o que Unha que dizer, Sr. Presidente.

o Deputado Alencar ca Silveira Jiinior - Sr Presidente. Srs. Deputados,
encaminhar a votaçao do projeto da Deputada Elbe Brandão, que toda a
Bancada do PDT ja discutiu nesta Casa, mas estou surpreso, Sr. Presidente.
Surpreso quando vejo a Oposiçào fazer uma greve branca, já que está fora
do Plenário... E born embrar-nos da TV do Legisativo, que, infehzrnente, no
tern cémaras fora do Plenáho, quando vemos vários Deputados ca Oposiçao,
companheiros ca Deputada Elbe Brandäo, que não entrarn para votar urn
projeto dessa Deputada. Isso me assusta. Aqui fica a rneu apelo ao Deputado
Hely TarqUInio, Lider do PSDB. Tambérn não entendi o porqué de ele vir
obstruir a votação de urn projeto como esse. Coma Lider de urn partido, ele
não respeita a Deputada do seu partido. urna Deputada que faz jus ao
trabaiho, ao norne que tern dentro desta Casa. Vejo isso corn estranheza, Sr.
Presidente, Quando vejo a ação do Deputado Hey Tarquinio nurn projeto
simples coma esse. urn projeto que está aqui desde o rnés de rnaio... Agora é
a hora de votarmos. e vernos essa greve branca ca bancada ca Oposição. ca
Bancada do PSDB. Fico assustado porque vem al urn projeto de rninha
autoria, vém al projetos para Minas Gerais, para meihorar a vida do rnineiro.
Quando vejo essa obstruçào e essa greve branca da Oposição, comandada
pelo Deputado Hely TarqUirno, me preocupo corn os rneus projetos, porque.
se já está ocorrendo isso corn o projeto de urna companheira de partido do
Deputado Lider do PSDB, quando chegar o meu, então, nern aqui neste
Plenário... Al, sim, o povo rnineiro tern de corneçar a ver, tern de começar a
acornpanhar a que está havendo nesta Casa. Portanto. you lembrar mais urna
vez a TV do Legislativo, porque quern está em casa... Muita gente pode falar
que a televisão não tern audiência. Ontem, quando subia a tribuna pare falar
do falecimento de lnim6 de Paula e que a TV do Legislativo vai fazer
aniversário no die 30 de novernbro, que ternos de comemorar aqui, recebia no

meu g abinete. na mesrna hora. telefonema de urna telespectadora que
acompanhava a transmissão dos trabaihos desta Case. Quando chegava a
cidade de Governador Vaadares, no ültirno domingo, também ah as pessoas
me diziarn que estavam acompanhando a televisão. diariarnente.

E born que a telespectador da TV do Legislativo e que o povo mineiro, em
geral. saibarn o que vem ocorrendo nesta Casa. saibarn que a Bancada do
PSDB, cornandada pelo Deputado Hey TarqUinio. vem parando esta Casa
constanternente. Não entendo por que pará-la por cause de urn projeto como
esse. de Deputada Elbe Brandão, que vem trazer beneficios ao povo mineiro.

Faco urn apelo: amigo Deputado Hel y Tarqüinio. deixe esta Casa andar,
deixe que a povo mineiro saiba em que esta Casa pode contribuir. Não
adianta ficar parando as trabalhos. porque. claqui a pouco, estaremos vendo
rnanifestaçães e recebendo visitantes que nos virão perguntar: "Deputado, o
que a senhor está fazendo? Não està votando por qué? E porque o PSDB.
porque a Oposicão fica fora do Plenárro e não vem votar? Estão parando este
Casa por qué?'.

Acho. Deputado, que a que temos de mostrar é trabeiho. Temos de fazer
aguma coisa. 0 povo mineiro quer que esta Casa contribue para o seu
desenvolvimento, e não é desse jeito que isso sera possIvel.

São 10hl7rnin. A partir de hoje, quando comecarem a obstrução nesta
Casa quando comecarem a tentar parar os trabalhos por ceusa de projetos
simples como esse da Deputada Elbe Brandão, estarei ocupando a tribuna e
aconseihando ao eleitor rnineiro: anote vocé. eleitor mineiro, que estarnoS a
quase trés anos de uma próxima eleição. ne qual todos nos serernos
candidatos.

A evaliecão do nosso trabalho tern que comecer a ser feita agora. E vocé
que està em case. vocé que nos escuta e que nos assiste neste momenta.
comece a anotar: a Assembléia está parando. porque a DeputadO Hey
Tarqüinio. que e Lider do PSDB. ao receber la de fora um bilhetinho. dizendo
que "està na hora de parer". resolve, imediatamente. parar.

Comecem, então. a anotar: a Deputado Hely TarqUinio. LIder do PSDB.
está parando esta Casa, esté parando os trabalhos, esté parando projetos
como este, que vl beneficiar vocé, eleitor: que vai beneficiar a populacão
mineira.

osicão pàra esta Casa. está tambérnCada vez que urn Deputado da Op 
parando, sem düvida nenhuma, a desenvolvirnefltO das nossas Mines Germs.
estã perando, sem düvide nenhuma. a possibilidade de rnelhona de vida pare
vocé que nos escuta e nos assiste e pare vocé que nos visita.

A imprensa tern de comecar a ver essas coisas. Ternos que trabalhar.

fl
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temos que votar. Deputado está aqul pam qué? E pam votar? E pamtrabaihar? E pam fiscaUzar? Isso é o que temos de fezer.

Deputedo Hely TarqUinio. ajude-nos. Vamos votar, vamos trabaihar, porque.
daqui a pouco, o senhor vai sair al fore. e väo lhe cobrar: "Deputado, o senhor
está recebendo seu salário no final do més e no está trabaihando. Não
trabaiha e nao deixa ninguém trabaihar. Al, o Governo vai ficar parado, e o
Governador vai dizer que não está fazendo nada, porque a Assembléie não
está deixando.

Vamos pensar nisso; vamos pensar bern no popular. 0 povo mineiro
precisa começar a entender. Estamos aqui é para trebaihar? E. Estamos aqui
é pam voter e pare fazer jus ao que recebemos? Então, que o façamos.

Dirijo urn apelo a V. Exa.: Ajude-nos a tocar este Casa. Tenho cerleza de
que estou falando o que o meu eleitor estarie falando. Estou falando o que o
telespectedor estaria falando. Estou falando o que os senhores que estào na
galeria teriam vontade de falar. Tenho certeza de que os senhores que estão
na galeria estão olhando aqui pare baixo e pensando: Was esses Deputados
náo votam? Por que nâo votam? For que esta Case não vote urn projeto tao
importante pare Mines como é esse. da Deputada Elbe Brandào?".

Tenho certeza disso. Fica a pergunta dos senhores: Porque estamos
parando esta Casa? Parou por qué?

Questâo de Ordem
o Deputado Sebestião Costa - Estou pedindo a palavra, pela ordem, a fim

de alertar a Presidéncra para o fato de que, no encaminhamento de votaçao,
nâo se pode fugir do teme. Quando for necessdrio fazer urn epelo a urn
colega ou a urn perlamentar, que seja feito de outre maneira, não nesta fase.
Como vi o excesso de tolerância da Mesa, fiz questão de solicitar a V. Exa
que nas próxrrnas oportunrdades possamos nos eter ao que o Regimento
perm ite.

O Sr. Presidente ( Deputado Gil Pereira) - A Presidéncia conhece o
Regimento e está atenta. Em votaçao, o Substitutivo n o 1. Os Deputedos que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, solicito verificaçao de votaçâo.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncie vai proceder a verificaçao de

votação pelo processo eletrônico e. pare tanto. solicite aos Deputados que
ocupern seus lugares.

- Procede-se a verificeção de voteção por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 3 Deputados. Não ha "quorum" pare a

votação nern pare o prossegurmento dos trabaihos; portanto, a Presidéncie
torna sem efeito a votação.
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Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniâo. convocando os

Deputados pare a ordindria de logo mais. as 14 horas, corn a ordern do die jé
publicada, e pare a extraordinària também de hoje. as 20 horas, nos termos
do edital de convocacão. Levanta-se a reunião.

* - Sern revisão do orador.
ATA DA 12 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCACAO,

CULTURA. CIENCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e nove,

comparecem na Sale das ComissOes os Deputados Sebastião Costa, Antonio
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, José Milton e JoOo Pinto Ribeiro.
membros da supracitada Comissão. Havendo numero regimental. o
Presidente, Deputedo SebastiOo Costa, declare aberta a reuniOo e. em virtude
da aprovacOo de requerirnento do Deputado AntOnio Carlos Andrada,
dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da ComissOo presentes. A seguir. o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0
Deputado José Milton lé a seguinte correspond éncra: do Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. Deputado José Marcos
Lime. encaminhando cópia do Requerirnento n° 594, do Deputado João
Paulo. que aprovou voto de protesto contra as declaracOes pOblicas
prestadas pelo Ministro da Ciência e Tecnologia: das Diretoras escolares de
Bugre e Manhuaçu, manifestando-se contrariamente ao impedimento da
reeieicão e do firn do apostilarnento Esgotada a matéria destinada a l a Parte
da reunido. o Presidente passa 1a Fase da Ordem no Dia. compreendendO
a discussdo e a votação de pareceres sobre proposicOes sujeitas a
apreciação do PlenOrlo. 0 Deputado AntOnio Carlos Andrada. relator do
Projeto de Lei no 353199. do Deputado Ermano Batista. ernite parecer
mediante o qual conclui pela a p rovação da matéria na forma do Substitutivo
no 1. da Comissão de Constituicão e Justica. Subrnetido a discussão e
votação. é aprovado o parecer. 0 Presidente passe a 21 Fase da Ordern do
Dia. compreendendo a discussão e a votaçdo de proposicOes que dispensern
a apreciaçdo do Plenário. Subrnetidos a votacdo. são aprovados os
Requerimentos n

os 503. 508, 516. 517 e 51899. Registra-se a presenca do
Deputado Edson Adnrade. A seguir. o Presidente passe a 31 Fase da Ordem
do Die, compreeendendo a discussão e a votacão de proposiçOes da
Comissão. Submetidos a votação. são aprovados quatro requerimentos. 0
primeiro. do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seje realizada
reunião conjunta desta Comissão corn a Comissão de Administracâo Péblica,
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para debater o Projeto de Lei n° 453/99. 0 segundo, dos Deputados Edson
Rezende e Rogerio Correia, em que solicitam reunião para debater o
processo de fusão de turmas nas escolas estaduais, a situaçäo dos Projetos
Travessia. Acertando o Passo e A Caminho da Cidadania, bern como a
perspectiva para o ensino de jovens e adultos na rede estadual de ensino. 0
terceiro e o quarto, do Deputado Antonio Carlos Andrada, em que solicita seja
oficiado ac, Presidente do Conselho Estadual de EducaçOo, visando agilizar o
processo de reconhecimento da Faculdade de Administraçao da Universidade
Antonio Carlos, no Municipio de Muriaé, e seja realizada reunião para discutir
a morosidade do Conselho Estadual de Educaçao quanto a tramitação dos
processos de instalação de faculdades e propor solucOes que agilizem Os
referidos processos. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reuniâo ordinOha, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes. 24 de agosto de 1999.
Sebastião Costa. Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - AntOnio Carlos Andrada

- Maria Tereza Lara.
ATA DA 8a REUNIAO EXTRAORDINJARIA DA COMISSAO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS
As dezessete horas do dia dezenove de agosto de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem no Museu de Arte Moderna da Parnpulha os
Deputados FObio Avelar, MOrcio Cunha (substituindo este ao Deputado
AntOnio Roberto, por indicagOo da Liderança do PMDB) e Rogério Correia
(substituindo esta 0 Deputada Maria José Haueisen. por indicaçOo da
Liderança do PT). membros do supracitada CornissOo. Havendo nOmero
regimental, o Presidente Deputado FObio Avelar, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovaçOo de requerimento do Deputado Rogério Correia,
dispensa a leitura do ata da reuniOo anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da ComissOo presentes. A seguir. a Presidéncia
informa que a reunião se destina a debater a situaç0o da bacia hidrogréfica
da Pampulha e convida a tomar assento a mesa os Srs, Luciana Felicio.
Superintendente de Apoio Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvirnento SusteritOvel, representando o SecretOrio, Deputado Tilden
Santiago: Maria Cristina Rodrigues, Administradora Regional da Pampuiha,
representando o Prefeito Municipal, Dr. Célio de Castro: Paulo Maciel,
SecretOrio Adjunto, representando o SecretOrio Municipal de Meld Ambiente:
Marcelo Diniz, SecretOrio de Meio Ambiente de Contagem. representando o
Prefeito Municipal: Maria Gessica Valadares, Diretora Técnica da Companhia
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Urbanizadora de Belo Horizonte - URBEL -, representando o Presidente. José
Fabricio Caixeta: ROmulo Tomaz Perile. Diretor da Companhia de
Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG -, representando o
Presidente da entidade: Maj. Paulo Sérgio Rodrigues de Lima. representando
o Cel. Jairo Maio Borges, da Policia Militar. e César Augusto Maximiano
Estanislau. Coordenador do Instituto Estadual de Florestas - IEF -,
representando o Diretor-Geral. Evandro Xavier Gomes. A seguir. o Presidente
passa a palavra ao Sr. José Alberto Nerner. Diretor do Museu. Após. a
Presidência passa a palavra ac, Deputado Rogério Correia, autor do
requerimento que deu origem a reuniOn: ao Deputado Mdrcio Cunha e. pela
ordern. aos seguintes expositores: César Mass! . Paulo Model, Luciano
Felicio, Maria Cristina Rodricues e Marcelo Diniz. Abre-se a fase de debates.
corn a parttcipacOo dos Srs. lima Arruda de AraOjo Abreu, Air Felix. Benedita
Rodrigues Pereira, Maria de Lourdes Lages Mansur, Edesio Teixeira de
Carvalho. Edina Teixeira Barbosa. Devair de Lima, Delma MourOo, Suzana
Meinberg. Mary Dutra e Dorinha. 0 Presidente convida a tornar assento 0
mesa o Deputado Federal VirgIlio GuimarOes e. em seguida. passa a patavra
aos parlamentares e aos convidados, para as consideraçOes finais. Cumprida
a finalidode da reuniOo. a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reuniOo
ordinaria. determina a lavraturo da ata e encerra os trabalhos

Sala dos ComissOes, 24 de agosto de 1999.
Cabo Morais. Presidente - Maria José Haueisen - AntOnio Roberto.

TRAMITACAO DE pRoPoslçoEs
PARECER PAPA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI NC 48199

ComissOo de FiscalizacOo Financeira e OrçamentOria
Reatório

0 projeto de lei em pouta. do Deputado Adelmo Carneiro Leão. contém 0

Código SanitOrio do Estado.
Distribuido 0 ComissOo de ConstituiçOo e Justiça, que perdeu prazo para

emitir parecer. foi a proposiçOo encarninhada ComissOo de Sa0de, que
opinou por sua aprovagOo no forma do Substitutivo n° 1. que opresentou. Em
seguida, foi o projeto encaminhado 0 Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, que opinou pela sua aprovaç0o e apresentou o Substitutivo c c 2.

Vem agora, a proposicOo a esta ComissOo para receber parecer, nos
termos do art. 100. II. c/co art. 102. VII. do Regimento Interno.

FundamentacOo
Conforme dispOem a ConstituicOo da RepOblica e a ConstituiçOo Estadual. a

4
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assisténcia a saide é dever do Estado. devendo este adotar medidas sociais
e polticas que visem a elirninação do risco de doenças. A proposição sob
cornento vem atender a essas exigéncias e tern a finalidade de regulamentar
a fiscalizaçao e o controle dos estabelecimentos e produtos que, direta ou
indiretamente, possam provocar riscos a saUde da populaçao. e 0 controle e a
fiscaUzaçao da produçáo ou da circulação de bens e serviços de interesse
para a saüde. Além disso. institui normas relativas ao sanearnento básico, ao
controle de zoonoses e a preservaçao da saüde do trabaihador.

A matéria foi amplarnente analisada pela Cornissão de Saüde. due
apresentou o Substitutivo n° 1. Encaminhado a Comissao de Meio Ambiente,
esta recebeu vánas sugestöes ao projeto, entendendo por apresentar o
Substitutivo n° 2.

Corn relação ao aspecto financeiro-orcamentario, a proposiçao ern tela
acarretará urn llgeiro aurnento de despesas, lirnitando-se basrcamente a
capacitação de recursos hurnanos. Mas o art. 132 do Substitutivo no 2 vern
resolver esse problerna, ao estabelecer que o Poder Executivo encarninhará
projeto de lei que disponha sobre a criacão dos cargos necessários ao
cumprirnento da lei, especialmente o cargo de Fiscal Sanitdrio, incluindo-os
na carreira do Quadro de Pessoal da Saüde.

For outro lado. constatamos que o projeto ern apreço ira gerar receita para
o Estado, advinda da cobrança de multas pela inobserváncia do disposto na
futura lei. Consoante o art. 99 desse substitutivo, as infraçoes podern ser
eves, graves e gravissirnas. F a parágrafo Unico do art. 100 dispoe que a
pena de rnulta consiste no pagamento das seguintes quantias:

- nas infraçoes leves, de RS200.00 a RS1 .000.00;
II - nas infraçoes graves, de RS1.001,00 a RS5.000.00;
III - nas infraçoes gravissirnas, de RS5.001.00 a RS20.000.00.

Conclusão
Ern face do exposto. sornos pela aprovação do Projeto de Lei n o 48/99 no 10

turno, na forma do Substitutivo n° 2, apresentado pela Cornissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturals.

Sala das Corn ssOes. 24 de agosto de 1999.
Maria José Haueisen, Presiderite - Eduardo Herrneto. relator - Mauro Lobo -

Adelmo Carneiro Leão - Antonio Roberto.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO FROJETO DE LEI No 48/99

Corn rssOo de Melo Ambiente e Recursos Naturals
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro LeOo, o Projeto de Lei no 48/99
contérn o Código Sanitário do Estado.

Distribuido as CornissOes de ConstituiçOo e Justiça. de Saüde e de
FiscalizacOo Financeira e Orçamentária e. a requerimento. a ComissOo de
Meio Arnbiente e Recursos Naturais. o projeto foi encarninhado a Comissão
de Saade, nos terrnos do art. 232. VII. c/c o art. 140. ern virtude de perda de
prazo. tendo sido aprovado por aquela ComissOo na forma do Substitutivo no

Curnpre acrescentar que, durante a trarnitaçOo da matéria, foram-lhe
anexados. nos te r mos regimentais, por tratarem de rnateria assernelhada. as
Projetos de Lei n

os 196/99, que dispOe sabre a controle da qualidade da Ogua
para consurno humano, e 216/99. que dispOe sobre a instalaoo e a
obrigatoriedade de rnanutencão programada dos sisternas de ar condicionado
e dO outras providéncias.

FundamentacOo
0 Codigo de SaOde do Estado de Minas Gerais, objeto da apreciaçOo desta

ComissOo. configura-se urn instrumento de grande irn portOncta para a area da
saOde ern nosso Estado Par via da descentralizaçOo preconizada pelo
Sisterna Ünico de Saüde - SUS -, integrairnente respeitada no projeto em
anOlise. sOo estabelecidas normas de promoçOo e protecOo da sauce no
Ornbito do SUS. abrangendo as grandes linhas de atuacOo desse setor.

As disposiçOes constantes do Codigo tratarn da g estOo do sistema de
sa/ide das atrib'jiçOes comuns e da competéncia e da vigilOncia a saüde.
nela compreendidas as açOes e as serviços da vigilOncia epiderniológca.
vigilOncia arnbienital e sanearnento. sauce do trabaihador, alimentacOo e
nutriçOo, sangue, hemocomponentes e hernoderivados, vigilOncia sanitária,
processo administrativo. ai  incluidas as sançOes adrninistrahvas. as infraçOes
sanitOrias e as penalidades.

Essa rnatéria foi objeto da atençOo da CornissOo de Saude que apresentou
ao projeto a Substitutivo n c 1 .Tivemos a preocupacOo de verificar a
compatibilizacão dos dspositivos referentes a questOes que tangern a area
arnbiental, para que as areas de competéncia ambiental e da saOde fossem
bern delirnitadas e harmonizadas 0 luz da IegislacOo vigente.

Chegararn as nossas mOos sugestOes encaminhadas pelo Deputado Edson
Rezende, Presidente da CornissOo de SaOde, propostas pe!o Dr. Hé]io
Salvador Areas. SecretOrto Adjunto de Estado da Sade: pelo Deputado FObro
Avelar: pelo Forum Metropolitano de VigilOncia SanitOria. que contou corn a
participaçOo, entre outros. de técnicos da Superintendéncia de VigilOncia
SanitOria da Secretaria de Estado da Sa0de e da Secretaria Municipal de
SaOde de Juiz de Fora. Pudernos constatar a convergéncia da grande rnaioria
das sugestOes, o due nos dO seguranca para incorpora-las ao projeto. Na sua
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essêncja, as rnodificaçoes sugeridas não alteram o Substitutivo n° 1 mas
vrsam aprimorá-jo inclusive quanto a redaçao técnica. Neste sentido, devido
a uma série de pequenas alteracoes ao longo do seu texto. apresentamos 0
Substitutivo no 2, sern, contudo, desviarmo-nos do linha geral aprovada
anteriormente pela Cornssão de Saiide.

Vimos, também. que a matéria de que tratam os dois projetos de lei
anexados ao processo ja se encontra contemplada no substitutjvo oriundo da
Comissão de Saüde e, por extensäo, no Substitutivo n o 2 que oraapresentamos

Estarnos cientes de que a aprovaçâo deste Código de SaUde do Estado de
Minas Gerais dotará o Estado de condicöes plenas para a gestão do Sistema
Unico de Saüde, configurandose corno urn passo essencial para que seja
supnda a caréncla legal de que o Estado, ate então, se ressentlu. Novos
recursos financeros poderão ser arrecadados o que reverterá em beneficio
do próprio Sistema Unico de Saüde. 0 Código representar-á enfim, a
verdadeira efetivaçao do cumprimento do papel do Estado corn relaçao a
sauce.

Conclusao
Peio exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei no 48/99, no 10 turno,no forma do Substitutivo no 2, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N o 2
Contém o Código de Saüde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Titulo I
Capitulo I

Disposiçoes Preliminares
A. 10 - 

Esta lei estabeiece normas de promoção e proteção do saüde no
Estado de Minas Gerais, define competéncias do Estado no ãmbito do
Sistema Unico de Sade - SUS - e dã outras providéncias observada a
Iegislaçao pertinente. baseando-se nos seguintes preceitos:

- descentraljzaço preconizada nas Constituicoes Federal e Estadual de
acordo corn as seguintes diretrizes:

a) direçao ünica em ârnbitos estadual e municipal:
b) m unicipajizaçao dos recursos, dos serviços e dos açöes de saüde.

estabelecendose em legislacao especifica os critérios de repasse de verbas
das esferas federal e estadual:

c) integracao das acOes e dos servicos. corn base na regionalizaçao e
hierarquizacao dos ateridimentos individual e coletivo, adequados as diversas
realidades epidemiolagicas;

d) universahzação da assistênca. corn igual qualidade e acesso das
popu]acOes urbana e rural a todos os niveis dos serviços de saüde.

II - particinação do sociedade. po rneio de:
a) conferéncias de sauce:
b) conseihos ce saüde:
c) movimentos e entidades da sociedade civil.
Ill - articulacôes intra-institucional e interinstituctonal. por meio do trabaiho

integrado e articulado entre os diversos órgâos que atuam ou se relacionam
corn a area de sadde:

IV - punlicidade, corno garantia do direito a informaçâo. facilitando seu
acesso mediante sisternatização, divulgacdo ampla e motivacâo dos atos:

V - privacidade. podendo ser sacrificada quando for a dnica maneira de se
evitar perigo atual ou irninente para a sa/ide püblica

Art. 2° - A so/ide é urn direito fundamental do ser humano, devendo o
Estado promover as condiçOes indispensdveis ao seu pleno exercicio.

§ 1 0 - 0 dever do Estado de garantir a sa/ide consiste na formulacdo e no
execuçdo de politicos econômicas e sociais que visem a reduçao de riscos de
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condicöes que
assegurem o acesso universal, igualitdrio e corn quafdade as açães e aos
serviços para sua prornoção. proteçdo e recuperacão.

§ 2° - 0 dever do Estado ndo exclui o dos pessoas. o do familia, o dos
empresas e o do socedade.

Art. 3° - Os niveis de saüde da populacdo expressom a organizoodo social e
econômica do Pals. tendo como fatores determinantes e condiconantes.
entre outros. a aiimentaçdo, a moradia. o soneamento o rneio arnb:ente. o
trabaiho. a rendo. a educacão. 0 tronsporte. o lazer e 0 acesso oos bens e
serviços essencia:s.

Paré g rafo dnico - Dizem respeito tombém a saüde as açães que, por força
do disoosto no artigo anterior. se destinam a garantir as pessoas e a
coletividade condiçôes de bern-estar fisico. mental e social.

Art. 4° - As acôes de promoção e proteçdo do sade e do meio ambiente de
que trata esta lei competem. precipuornente. aOS órgaos e as entidades que
integram 0 Sisterna Unico de Sadde - SUS -, sem prejuizo dos competOncias
legais dos ór g dos ambientais.

Pardgrafo ünico - A formulaçao do politica. a coordenacäo e a execucao
dos açöes de promoção e proteção da sauce e do meio ambiente
pressupãem a atuaçdo integrada das esferas de Governo Federal. Estadual e
Municipal.

Art. 50 - Toda matéria que, direta ou indiretamente, relacionar-Se com a
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promoção e a proteção 6 saüde, no âmbito do Estado de Minas Gerais. reger-
se-a pelas disposicoes desta lei e de sua regulamentaçao. abrangendo o
controle:

- de bens de capital e de consumo, cornpreenddas todas as etapas e
processos:

II - da prestação de serviço;
Ill - da geração, da minimizaçao, do acondicionamento, do armazenarnento.

do transporte e da disposiçao final de resIduos sólidos e de outros poluentes,
segundo a legislaçao especifica;

IV - da geração, da minimização e da disposiçao final de efluentes, Segundo
a leg slação especifica:

V - dos aspectos de saüde relacionados corn os diversos ambientes;
VI - da organizaçao do trabalho.
Art. 6 0 - A coordenaçao das acöes de promoção e proteção da saüde de

que trata esta lei e a elaboração das normas técnicas cue as regulem serão
realizadas pela Secretaria de Estado da Saãde e pelas Secretarias Municipais
de Saüde ou órgãos equivalentes, de acordo corn a legislaçao vigente.

Art. 7° - A execução das acöes e dos serviços de promoção e proteção 6
saãde de que trata esta lei compete:

I - ao municipio, por meio do Secretaria Municipal de Saüde ou Orgão
equ ivalente:

II - 6 Secretana de Estado da Saüde, em caráter complementar e supletivo:
Ill - aos demais órgãos e entidades do Estado, nos termos da legislação

especifica.
Art. 8 ° - A verificação do cumprimento desta lei caberá 6 Secretaria de

Estado da Saüde e as Secretarias Municipais de Saüde ou equivafentes, por
mero de seus órgãos competentes, que, para tanto, exercerão o poder de
policia sanitária no seu ãmbito respectivo.

Parágrafo ünrco - Poder de poilcia sanitáha é a faculdade de que dispOem a
Secretarja de Estado da Saüde e as Secretarios Municipais de SaOde ou
equrvalentes, por rneio de suas autoridades sanitárias, para limitar ou
disciplinar direrto, interesse ou liberdade. regulando a prática de ato ou
abstenção de fato. em razão do interesse pãblico concernente 6 segurança 6
ordem, aos costumes, 6 disciplina da produçao e do mercado, ao exercIcio do
atividade econômica dependente de concessão ou autorização do poder
p6 bI co.

Capitulo II
Da Gestão do Sistema de SaUde

Art. 9° - A otenção 6 saUde, que encerra todo o conjunto de acöes levadas a
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efeito pelo SUS, em todas as instâncios de governo, poro o atendimento dos
demandos pessoals e das exigéncias ambientois. compreende trés grandes
campos:

- o do assisténcia. em que as atividades são dirigidos as pessoos.
individual ou coletivarnente, e que e prestada nos âmbitos ambulatoriol e
hospitolor. bern como em outros espacos, especialmente no domiciliar:

II - o das intervençOes ambientais, no seu sent:do mois amplo, incluindo as
relaçães e as condiçöes sanitàrias nos ambientes de vida e de trabalho. 0
controle de vetores e hospedeiros e a operacão de sistemas de saneamento
ambiental. mediante o pacto de interesses. as normatizaçbes. as fiscalizaçöes
e outros:

Ill - o das politicas externas 00 setor da sodde, que interferem nos
determinantes sociais do processo saéde-doenca das coletividades, de que
são partes importantes questöes relativas as politicos macroeconâmicaS, ao
emprego. 6 habitação. 6 educacão, ao lazer e 6 disponibilidode e 6 qualidade
dos alimentos:

Parágrafo Onico - Nos trés incisos anteriores, enquadra-se todo o espectro
de acöes compreendidas nos chamados niveis de atenção 6 saüde,
representados pela prornoção. pela proteção e pela recuperacão. nos quals
deve sec priorizado o caráter preventivo.

Art. 10 - As oçôes de politico setorial em saOde. bern como as de
odministrocão, planejamento e controle são inerentes e integrantes do
contexto daquelas envolvidas na assistêncio e nas intervencOes ambientais.

Parágrafo ãnrco - As açOes de comunicação e de educacão em saude
cornpãern obrigatória e permonentemente a atenção 6 saUde.

Art. 11 - 0 conjunto de açães due configura a area do saOde pOblica é
constituido por uma agregacão simultãneo de açöes próprias do campo do
assisténcia e de algurnas próprias do campo dos intervencães ambientois,
dos quais são parte importante as atividades de vigilãncia em sauce.

Art. 12 - A totolidade dos oçöes e de serviços de otencao 6 soüde. no
ãrnbito do SUS. deve sec desenvolvida em urn conjunto de estabelecirnentos,
organizados em rede regionolizoda e hrerarquizado e disciplinados segundo
subsistemas. urn pora coda municipio, sendo o SUS municipal voltodo ao
atendimento integral de suo próprio populacão e inserido de forma
indissociável no SUS, em suas obrongéncios estoduol e nocional.

Art. 13 - As ago- es e Os serviços de saOde, desenvolvidos por unrdodes de
saüde federois, estoduais e municipais, da odministrocão direta e indireto ou
privodas controtados e conveniodas, tern que estor orgonizados e
coordenados, de modo que o respectivo gestor possa garontir a populacão 0
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acesso universal aos servicos e a disponibilidade das acöes e dos meios para
o atendimento integral.

Art. 14 - Para os fins desta lei, considera-se assisténcia a saãde as acôes
relacionadas corn a saUde, prestadas nos estabelecimentos previstos nesta
el, destinados, precipuamente, a promover e proteger a saide das pessoas,
diagnosticar e tratar as doenças que acometem o individuo, limitar as danos
par elas causados e reabiiitá-lo, quando sua capacidade fisica, psiquica ou
social for afetada, engiobando, inclusive, as açôes de alimentacão, nutriçao,
assisténcia farmacéutica e terapêutica integral.

Titulo ii
Das AtribuiçOes Comuns e da Competência

CapItulo I
Das Atribuiçoes Comuns

Art. 15 - São atribuiçoes comuns, que a Estado e as municIpios exercerão
em sua esfera administrativa, de acordo corn a habilitação no tipo de gestao
do sisterna de saüde respectivo, conforme definido nas Normas Operacionais
do Ministéria da Saade:

participar da formulação da poUtica e da execução das acöes de
vigilância ambiental e saneamento básico;

ii - definir as instãncias e as mecanismos de controie, avaliação e
fiscalização das açöes e dos serviços de saüde;

III - acompanhar, avaliar e divulgar indicadores do nivel de saUde da
população e das condiçoes ambientais;

IV - organizar e coordenar a Sistema de Informag,ao de Vigilãncia a SaCide;
V - elaborar normas técnicas e estabelecer padroes de qualidade e

parãrnetros de custos que caracterizem a assisténcia a saüde;
VI - elaborar norrnas técnicas e estabelecer padröes de qualidade para a

prom oção e protecão da saüde do trabalhador;
VII - elaborar e atualizar a respectivo piano de saUde:
Viii - participar da formulação e da execução da poiltica de formação de

recursos humanos para a saüde;
IX - elaborar normas para regular as serviços privados e pt:iblicos de saüde,

tendo em vista a sua relevãncia pUblica;
X - elaborar normas técnico-cientificas de promação, proteçaa e

recuperação da saüde;
Xi - realizar pesquisas e estudos na area de saüde;
Xli - definir as instãncias e Os mecanismos de controle e fiscalizaçao

inerentes ao poder de policia sanitária;
XlH - garantir a participação da comunidade na formulacão e no controle da
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execucão das polIticas de saüde par meio dos Conselhos de Saüde;

XIV - garantir a populacão a acesso as informaçöes de interesse da sailide.
Capitulo II

Da Competência
Art. 16 - A direcão estadual do Sistema Unico de SaUde compete coordenar

e, em caráter complementar, executar açOes e servicos de:
- vigilancia epiderniológica:

Ii - vigilância ambienta]:
- saUde do trabalhador;

IV - alimentacão e nutricão:
V - sangue , hemocomponentes e hemoderivados:
VI - vigilância sanitária.

Titulo ill
Da Vigilância a Saüde

Capitulo I
DisposicOes Gerais

Art.17 - Entende-se por vigilância a saüde o conjunto de açöes
desenvolvidas nas areas de vigilãncia epidemiológica, sanitária, ambiental e
nutricional, no âmbito de suas respectivas competéncias, compreendendo.
entre outras atividades:

- a coleta sistemàtica, a consolidação, a anàltse e a interpretaqão de dados
indispensáveis e disponiveis relacionados a saüde:

II - a difusão de informaçöes no àmbito tecnico-cientifico e no da
cornunicacão social em saüde:

Ill - a monitoraniento e as medidas de controle sobre agravos, riscos.
condicionantes e determinantes de problernas de saüde, inclusive a avaliacão
permanente de práticas, servicos. pianos e programas de saüde. para
situacães preventivas, normals, criticas e emergenciais.

Art. 18 - As atividades e açöes previstas nesta lei seräo realizadas por
autoridades sanitbrias, nos ãmbitos estadual e municipal, que terão livre
acesso aos estabelecimentos e aos ambientes sujeitos ao controle sanitário.

Art. 19 - Para efeitos desta lei. entende-se par:
I - autoridade sanitária, o agente piiblico ou a servidor legaimente

empossado, aos quais são conferidos prerrogativas, direttos e deveres do
cargo ou mandato para o exercicio das açães de vigiiância a saüde:

II - agente fiscal sanitária, o servidor no exerciclo do órgão sanitdrio.
empossado, provida no cargo que Ihe confere prerrogativa, direitas e deveres
para a exercicio da funcao de fiscal sanitário nas açöes de vigilãncia a sadde.

Art. 20 - São autoridades sanitárias, para as efeitos desta lei:
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- o Secretário de Estado da SaUde;
II - as Secretãrios Municipas de SaUde ou autoridades equivalentes;
III - demais Secretários de Estado e Municipais, corn interveniência na area

da sauce, no ãmbito de sua competência:
IV - dirigentes das acöes de vigilância a saUde da Secretaria de Estado da

Saüde, das Diretorras Regionais de SaOde e das Secretarias Municipais de
Sake ou órgãos equivalentes. lotados nos serviços de vigiiância a saOde:

V - as componentes de equipes multidisciplinares ou grupos técnicos de
vrgrláncia sanitãria e vigilância epiderniologica e de areas relacionadas corn a
saOde, respeitadas suas cornpetências legais:

VI - as agentes fiscais sanitários ou ocupantes de cargo equivalente.
Art. 21 - Compete privativamente as autoridades sanitárias mencionadas

nos incisos I e II do art. 20:
- implantar e implementar as acöes de viailância a sa0de no âmbito de

suas competëncias, de forma pactuada, de acordo corn o tipo de gestâo, das
Normas Operacionais do Ministéno da SaCide;

- regulamentar as instâncias de recursos em relaçao aos processos
administrativos.

Art. 22 - Compete as autoridades sanitárias mencionadas no inciso III do
art. 20 colaborar e atuar conjuntamente corn as autoridades sanitárias do
setor de saüde para a efetivagão das acOes de vigilância a saOde.

Art. 23 - Compete privativamente as autoridades sanitárias mencionadas no
inciso IV do art. 20:

- conceder alvará sanitáho para a funcionamento dos estabelecimentos:
II - instaurar ejuigar processos administrativos.
Parágrafo Onico - Entende-se par alvará sanitário a documento expedido

por intermédio de ato administrativo privativo do órgão sanitário cornpetente,
contendo permissão para a funcionamento dos estabelecirnentos sujeitos ao
controle sanitário.

Art. 24 - Compete aos agentes fiscais sanitários:
I - exercer pnvativamente a pader de police sanitária:
II - acessar Iivremente as estabelecimentos e ambientes sujeitos ao controle

sanitário para inspecionar, fiscahzar, Iavrar autos, expedir intimaçöes.
interditar cautelarmente produtos, serviços e ambientes, executar penalidade,
apreender e inubiizar produtos sujeitos ao controle sanitáno.

Capitulo II
Da Vigiiãncia Epidemiolbgica

Art. 25 - A vigilância epidemiologica, conforme a legislagAo vigente, é urn
conjunto de açöes que proporcionam a conhecimento, a detecçao e a
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prevencãa de qualquer mudanca nos fatores determinantes e condicionantes
da saüde individual ou coletiva. corn a finalidade de recomendar e adotar
rnedidas de prevencão e controle das doenças e agravos.

Art. 26 - Constituern acôes dos servicas de vigilancia epidemiológica, dentre
outras:

- avaliar as diferentes situaçSes epidemiologicas e definir acöes
especificas para cada realidade:

II - elaborar piano de necessidades e cronogramas de distribuição de
quimioterápicas, vacinas e soros, corn base nas programacöes estaduais e
rnunicipais, mantendo-os em quantidade e condicães de estocagem ideais.
bern coma fazer suprimento de insurnos para diagnóstico;

III - realizar investigaçOes, inquéritos e levantamentos epidemioiógicas, bern
coma programacão e avaiiacão das medidas de controle de doenças, e de
situacöes de agravos a sa0de;

IV - viabilizar a implementacão e coordenar a sistema de vigiiância
epidemialógica, estabelecendo fluxo de infarmacöes definido, corn etabaração
e anãlise permanente de seus indicadores:

V - impiantar e estirnuiar a notificagãa campulsória de agravos e doencas;
VI - fomentar a busca ativa de causadares de agravos e daencas;
VII - prornover a atualização de recursas hurnanas para a vigilãncia

epidemiológica;
VIII - vacinar a popuIacao contra doencas imunopreveniveis, através de

estratégias de rotina e campanhas, nos casos previstas em narmas e em
articulacao corn autros orgaos;

IX - emitir notificaçöes sabre doencas e agravos a saUde.
Art. 27 - A competência da execucão das açöes de vigilância

epidemiológica é dos prafissianais de saOde, devidamente habilitados. no
exercIcia de suas funçOes.

Art. 28 - São de notificação campulsória, positiva ou negativa. ao  Sistema
Unico de Saide, as casos suspeitos ou confirrnados de:

I - doenca que possa requerer medidas de isolamento ou quarentena. de
acorda cam a Regulamenta Sanitário Internacional;

II - daença e agravo prevista pelo Ministério da SaOde;
III - doença constante em relacao elaborada pela Secretaria de Estado da

Sa0de, atualizada period icamente, observada a Iegislação federal;
IV - a acidente e a doenca relacionados corn a trabaiho, de acorda corn as

normas da Secretaria de Estado da SaOde.
Art. 29 - E dever de todo cidadão comunicar a autoridade sanitária local a

ocorréncia, comprovada ou presumIvel, de caso de doença transmissIveI, nos
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termos do art. 28 desta lei.

Art. 30 - E obrigatória a notificação a autoridade sanitária local, na seguinte
ordem de prioridade, por:

I - médco que for chamado para prestar cuidados ao doente, mesmo que
não assuma a direção do tratamento;

II - responsável por hospital ou estabelecimento congénere, organização
paraospltalar e instituigào medico-social de qualquer natureza;

III - responsável técnico por laboratório que execute exame microbiologico,
sorológico, anatomopatolOgico ou radiológico:

IV - farmacêutico, veterinário, dentista, enfermeiro e pessoa que exerça
profissão afim;

V - responsável por estabelecimento de ensino, creche, local de trabalho ou
habitaçao coletiva em que se encontre o doente;

VI - responsável pelo serviço de verificação de Obitos e instituto medico-
legal;

VII - responsável por automóvel, caminhäo, ônibus, trem, aviäo,
embarcagão ou qualquer outro meio de transporte em que se encontre o
doente.

Parágrafo Onico - 0 Cartório de Registro Civil que registrar Obito por
moléstia transmissive] comunicará o fato, em vinte e quatro horas, a
autondade sanitária local, que verificará se o caso foi notificado nos termos
das normas regulamentares.

Art. 31 - A inclusâo de doença ou agravo a sauce no rol das doenças de
notificaçao compulsoria no Estado, os procedimentos, os formulários e Os
fluxos de informaçöes necessários a este fim, bem como as instruçOes sobre
a processo de investigação epidemiológica em cada doença constarão em
normas técnicas especiais.

Art. 32 - Recebida a notificaçao, a autoridade sanitária procederá, na
populaçao sob risco, a investigação epidemiologica pertinente para a
elucidação do diagnostico e a avaliação do comportamento da doença ou do
agravo a saUde.

§ 1°-A autondade sanitária poderá, sempre que julgar oportuno, visando a
proteçao da saOde p0blica e do meio ambiente, exigir e executar
nvestigação, inqu6rito e levantamento epidemiologico junto a individuos,
grupos populacionais e ambientes determinados.

§ 2° - Quando houver indicação e conveniência, a autoridade sanitária
poderá exigir a coleta de material para exames complernentares.

Art. 33 - Em decorréncia dos resultados, parciais ou finals, de investigação,
inquérito ou levantamento epidemiolOgico de que trata 0 artigo anterior, fica a
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autoridade sanitária obrigada a adotar, prontamente, as medidas para o
controle da doenca no que concerne a indivIduos, grupos populacionais e
am biente.

CapItulo III
Do Controle de Zoonoses

Art. 34 - Para efeito desta lei, entende-se por controle de zoonoses o
conjunto de açöes que visam a prevenir, diminuir ou eliminar Os riscos e
agravos a saüde provocados por vetor, animal hospedeiro, reservatôrio ou
sinantrópico.

§ 1 0 - Para efeito desta lei, entende-se por:
I - zoonose a doença transmissivel comum a homens e animals;
II - doenca transmitida por vetor a doenca transmitida ao homem por meio

de seres vivos que veiculam o agente infeccioso, tendo ou não os animals
como reservatório;

III - animal sinantrópico o que provavelmente coabita corn o homem, no
domicilio ou peridomicilio.

§ 2° - Para os fins do que se propoe no 'caput' deste artigo, deverão ser
consideradas as alteracôes no meio ambiente que interfiram no ciclo natural
das nosologias envolvidas.

§ 31 - As campanhas de combate as endemias realizadas corn uso de
inseticidas devem 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 Cinico de SaOde e
obedecerão as seguintes diretrizes:

I - definicao e utilização dos critérios epidemiológicos para a organizacão
dos servicos de controle e diagnostico das zoonoses;

II - desenvolvimento de açöes de combate e controle dos vetores, animais
reservatórios e sinantrópicos e dos agravos a saOde, de forma integrada corn
a vigiláncia epidemiológica, de saneamento, meio ambiente, educação,
comunicaçäo social e sake do trabalhador, ressaltando o carater de
corn plementaridade do cornbate qulmico.

Art. 36 - São acöes próprias dos servicos de controle de zoonoses:
I - planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar, avaliar e

executar;
II - analisar o corn portamento das zoonoses, doencas ou agravos causados

por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrópicO e a projecão de
tendências, de forma a subsidiar o planejamento estratégicO

III - analisar o impacto das açOes desenvolvidaS, das metodologias
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empregadas e das tecnologias incorporadas;

IV - promover a capacitacão dos recursos humanos:
V - promover a desenvolvimento da pesquisa em area de zoonoses:
VI - integrar-se, de forma dinãmica e interativa, corn o sistema de

nformaçao do SUS:
VII - definir e implementar laboratórios de referenda em controle de

zoonoses;
VIII - incentivar e orientar a criação, a construção e a aparelhamento dos

Centros e NUcleos de Controle de Zoonoses nos municipios:
IX - ncentivar e onentar a organizaçào dos serviços de zoonoses,

garantindo fácil acesso da população aos serviços e as informaçöes.
Art. 37 - Os atos danosos cometidos por animal são da inteira

responsabilidade de seu proprietário.
Paragrafo Onico - Quando a 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 ac , controle das zoonoses, são de responsabilidade do
proprietário de animal doméstico:

I - manté-lo permanentemente imunizado contra as doenças definidas pelas
autoridades sanitárias:

II - manté-lo permanenternente em perfeitas condiçoes sanitárias e de
saUde, compativeis com a preservação da sauce coletiva e a prevencão de
doenças transmjssiveis, bern como tomar as providências pertinentes a
remoção de dejetos por ele produzidos;

III - manté-lo distante de local em que coloque em risco o controle da
sanidade dos aI:mentos e outros produtos de interesse da saüde ou quando
comprometer a higiene e a limpeza do local:

IV - permitir, sempre que necessário, a inspeção pela autoridade sanitária,
no exercicio de suas funçöes. das dependéncias de alojamento, das
condiçöes de saüde e das condiçoes sanitárias do animal sob sua guarda:

V - acatar as medidas de saUde decorrentes das determinacoes da
autoridade sanrtária que visem a preservação e a manutenção da saCide, a
prevenção de doenças transmissiveis e de sua disseminaçao.

§ 10 - As medidas de que trata a inciso IV deste artigo compreendern a
execução de provas sorológicas. apreensao e sacrificio do animal
considerado perigoso a saOde.

§ 20 - Cabe ao propnetãrio. no caso de morte do animal, a disposiçao
adequada do cadaver ou seu encaminharnento ac, serviço sanitário
competente.
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Art. 39 - 0 proprietário que não mais tiver interesse em manter seu animal

deve solicitar orientação sobre sua destinacão ao órgão sanitário
responsável, não podendo abandoná-io.

Parágrafo Onico - Compete ao poder pOblico a definição de locals
adequados para a destinação de animais.

Art. 40 - A criacão e a coritrole das populacães animais serão
regulamentados por legislacão municipal. dentro de sua competéncia, na
defesa do interesse local, respeitadas as disposiçöes federais e estaduals
pertinentes.

Art. 41 - A criação em cativeiro e a controle das populaç(5es de animals
silvestres seguem !egislacão especifica.

Capitulo IV
Da Vigilãncia Ambiental e Saneamento

Secão I
Disposiçöes gerais

Art. 42 - Para efeitos desta lei, entende-se par:
I - vigilãncia ambiental, a conjunto de informacöes e açOes que

proporcionam a conhecimento, a detecção e a prevencão de fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saOde
do homem, corn a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doencas e agravos;

II - saneamento, a conjunto de acOes, serviços e obras que visam a
alcançar niveis crescentes de salubridade ambiental par meio de:

a) abastecirnento de água de qualidade compativel corn os padröes de
potabilidade e em quantidade suficiente para assegurar higiene e conforto;

b) coleta, tratamento e disposicão adequada dos esgotamentas sanitãrios:
c) coleta, transporte. tratamento e disposição adequada dos residuos

sólidos, liquidos e gasosos:
d) coleta e disposição ambientalmente adequadas dos resIduos

provenientes do tratamenta de ãgua e do tratamento de esgotamentos
sanitarios;

e) coleta, transporte e disposição final dos residuos sólidos urbanas;
f) drenagem de aguas pluviais:
g) controle de animals vetores, hospedeiros, reservatónos e sinantrópicos.
Art 43 - 0 SUS participará da formulacão das politicas ambiental e de

saneamento do Estado e executará, no que Ihe couber, as açOes de vigilância
arnbiental e de saneamento, em caráter complementar e supletivo das
esferas federal, estadual e municipal, sem prejuizo das competéncias legais
especificas.

A
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Art. 44 - A quandade do ar interno em sistemes climatizados fechados
obedecerá ao disposto na legislação vigente.

Parágrafo Onico - Todo ambiente fechado no climatizado deverá contar,
obrigatoriamente, corn sistema de renovação de ar.

Seçaoll
Das Aguas de Abastecirnentos Piiblico e Privado

Art. 46 - A água para consumo humano distribulda pelo sistema pOblico terá
sua quandade avaliada pelo serviço sanitário, Segundo a legislação em vigor.

§ 1 0 - Toda conStruçao considerada habitável deverá obrigatoriamente ter
ligação (a rede pOblica de abaStecirnento de água.

§ 2° - Quando não existir rede pOblica de abastecimento de água, o órgao
prestador do serviço deverá indicar as medidas técnicas cabiveis pare
resolver o problema.

§ 3° - 0 órgão ou o concessionário responsável pelo sistema de
abastecimento püblico de água, em todo o Estado. deve

a) analisar, permanentemente. a qualidade da água;
b) divulgar, mensalmente, Os resuttados obtidos aos usuários:
C) enviar a Secretaria de Estado da SaUde e as Secretaries Municipais de

SaOde ou Orgãos equivalentes relatónos mensais relativos ao controle da
qualidade da água fornecida.

§ 4° - Compete a Secretaria de Estado da Saüde, as Diretorias Regionals
de SaOde e aos municipios, de acordo corn a habilitação no tipo de gestão do
sistema de saOde respectivo, conforme definido nas normas operacionais do
Mrnistério da SaOde e na legislação em vigor:

a) fiscalizar e inspecionar a água pare o consumo humano, respeitadas as
normas e os padrOes vigentes;

b) promover a análise da qualidade da água destinada ao abastecimento
püblico e divulgar. mensalmente, os resultados dessa análise.

§ 5° - Sempre que o serviço sanitário detectar a existéncia de anormalidade
ou faiha no sistema püblico de abastecimento de água. corn risco para a
saüde da população. comunicará o fato ao órgào responsável, para irnediata
providéncia.

Art. 46 - Todos os reservatOrios de água potável devem ser rnentidos
limpos, higienizados e tampados.

Art. 47 - Os aspectos sanitãrios relacionados corn o uso da água que não
seja para consurno humano deverâo obedecer ao disposto na Iegislação em
vigor e nas normas dos órgaos corn petentes.

Seção Ill
Do Esgotamento Sanitário e da Drenagem Pluvial
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Art. 48 - Toda construçao considereda habitável deve ter Iigacão a rede

coletora de esgoto sanitário.
§ 1° - Quando não existir rede coletora de esgoto sanitário, a órgão

prestedor de servico deverá indicar as medidas técnicas cabiveis pare
resolver o problema.

§ 2° - Toda e qualquer solucão individual ou coletiva. tratarnento e
disposição de esgotamento sanitário deverá atender as normas técnicas
vigentes.

Art. 49 - 0 sistema püblico de coleta de esgoto tratará 0 esgoto coletado
antes de lancá-lo em curso dágua.

Parágrafo Onico - E vedado o langamento de esgotos sanitários em galeries
ou redes de águas pluviais.

Art. 50 - As galerias ou redes de águas pluviais deveräo ser rnantidas
lirnpas e em born estado de funcionamento, vedado o uso de seus condutos
pare escoarnento de esgoto sanitário.

Art. 51 - Nas obras de construção civil, é obrigatória a drenagem
permanente de colecöes liquidas, originadas ou não pelas chuvas.

Art. 52 - A utilizaçào de esgoto sanitário ou lodo proveniente de seu
tratamento em atividades agricolas ou pestoris deverá obedecer a Iegislaçäo
em vigor e as norrnas dos órgãos competentes.

Secáo IV
Dos Residuos Sólidos Dornésticos e Hospitalares

Art. 53 - A coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos
residuos sólidos domésticos são de responsabilidade do poder péblico e
serão realizados de forma a evitar riscos a saüde e ao ambiente.

Art. 54 - Cabe ao poder pOblico regulamentar o Piano Estadual de Manejo
Ambiental de Residuos Domésticos e Hospitalares, segundo as normas legais
pertinentes nos ambitos federal, estaduel e municipal que inctuam:

I - a priorizacão des açOes que envolvam coleta seletiva dos residuos
passiveis de reaproveitamento e a obrigatoriedade da coleta setetiva dos
residuos não degradáveis ou perigosos;

ii - a obrigetoriedade, nos estabelecimentos e serviços de saOde, de se
realizer a segregação dos resIduos perigosos no local de origern, de acordo
corn a legislaçao e corn as orientaçöes des autoridades competentes, sob a
responsebilidade do gerador dos residuos;

Ill - o estabelecirnento do fluxo interno, do acondicionamento, do
arrnazenamento e de coleta dos residuos sólidos dornésticos e hospitalares
em estabelecimentos e servicos de saUde, de acordo corn a legislação e as
normas técnices especiais vigentes
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IV - o estabelecimento do reaproveitamento dos materials oriundos dos

residuos sólidos doméstcos e de esgoto sanitário. obedecendo a legislação
vigente e as especificaçöes e as normas do órgâo competente:

V - a proibição de se agregarem materiais e residuos tbxicos a materlais e
residuos inertes para usa due possa afetar a saOde e o ambiente.

Art. 55 - 0 órgäo credenciado pelo poder pOblico para efetuar os servicos
de coleta de residuos sólidos domésticos definirá a fluxo de coleta e a
destinaçào final desses em condiçöes ambientais adequadas, bern como
observará todos as requisitos e obedecerá a legisfagao vigente.

Art. 56 - E proibido o acOmulo de residuos sólidos domésticos e
hospitalares ou de materials que propiciern a instalaçào e a proliferaçao de
roedores e outros animals sinantrOpicas, bern coma a contaminaçao
ambiental, de acordo corn a Iegislaçao em vigor.

Capitulo V
Da SaOde do Trabaihador

Art. 57 - Para as efeitos desta lei. entende-se camo saUde do trabalhador a
conjunto de atividades que se destina a promoçáo. (a proteçao, a recuperaçâo
e a reabilitaçâo da saOde dos trabalhadores submetidos aos riscos e eas
agravos advindos das condiçöes de trabalha.

§ 1° - A saOde do trabalhador deverá ser resguardada nas relaçOes sociais
que se estabelecem no processo de praduçao, pressunondo-se a garantia da
integridade do trabaihador e de sua higidez fisica e mental. observado 0 que
dispoe a legislação pertinente.

§ 2 0 - Entende-se coma processo de producão a relaçâo que se estabelece
entre a capital e a trabaiho, englabando Os aspectos econômicos,
organizacionais e ambientais na produção de bens e serviços.

Art. 58 - Sao considerados trabalhadores todos as que exercam atividades
pradutivas ou de prestaçâo de serviços. seja do setor formal, seja do setor
informal da economia.

Art. 59 - A administraçào püblica, direta au indireta. inclusive as entidades
civis mantidas pelo poder pUblico, adotarão coma critério definitivo para
contratação de serviços e obras a observãncia da legislagão relativa a saOde
e a segurança dos trabalhadores.

Art. 60 - Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em
caráter suplementar e de acordo corn suas competéncias egais:

- elaborar normas técnicas relativas a saOde do trabalhador, contemplando
o ambiente e a organização do trabalho;

II - executar as acSes de vigilância a sake do trabalhador, observando a
vigilância dos processos de trabaiho e dos danos a saOde causados pelo
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trabalho;

Ill - executar as açöes de assisténcia a saOde do trabaihador;
IV - informar aos trabaihadores, aos empregadores e aos respectivos

sindicatos sobre as riscos e agravos a saOde relacionados ao trabaiho,
respeitados as preceitos éticos;

V - estimular e participar, no âmbito de sua competência, de estudos,
pesquisas, analise avaliacão e controle dos riscos e agravos potenciais a
saOde do trabaihador:

VI - implantar a gerenciamento de Sistema Informatizado em
Trabalhador, para orientacâo das açöes de sua competéncia:

VII - assegurar a controle social das politicas e açôes de
trabalhador;

VIII - priorizar a utilização de critérias epidemialôgicos para subsidiar a
definicão de prioridades. na alocacao de recursos e na orientaçãa das açöes
de saOde do trabalhador:

IX - interditar, total ou parcialmente, maquinas, processos e ambientes de
trabalho considerados coma de risco grave ou irninente a saOde ou a vida dos
trabaihadores e da comunidade na sua area de impacto;

X - exigir do empregador a adação de medidas corretivas nos ambientes de
trabaiho, observando a seguinte ordem de prioridade:

a) eliminação da fonte de risco:
b) controle do risca na fonte:
c) controle do risca no ambiente de trabaiho:
d) adoçào de medidas de pratecãa individual, incluindo diminuiçáo do tempo

de exposicãa. utilizacão de Equipamentos de Pratecao Individual - EPI -. entre
outras, respeitadas as normas vigentes;

XI - admitir a utilização de EPIs somente nas seguintes situaçães:
a) emergéncias;
b) dentro do prazo estabelecida no cronograma de implantacãa de medidas

de protecãa coletiva:
C) sempre que as medidas de proteçãa coletiva forem tecnicamente

inviáveis ou nao oferecerem completa protecâo contra as riscos de acidentes
e daenças relacionadas ao trabalho, a criteria da autoridade sanitária.

Art. 61 - São obrigaçOes do ernpregador, sem prejuizO de outras exigéncias
legais:

I - manter as condiçöes de trabalho e a organizacãa do trabalho adequadas
as candiçöes psicofisiológicas dos trabalhadores

II - garantir e facilitar a acesso das autoridades sanitarias aos ambientes de
trabalho e a sua permanéncia pelo tempo que se fizer necessário,

.1
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fornecendo-Ihes as inforrnaçöes e os dados solicitados, inclusive para o
desenvolvirnento de estudos e pesquisas:

III - dar conhecirnento a populaçáo residente na area de abrangência da
empresa dos riscos decorrentes do processo produtivo, bern como das
recomendaçoes e medidas adotadas pam sua eliminaçâo e controle;

IV - realizar estudos e pesquisas que visem a esciarecer, eliminar e
controlar situaçôes de risco de trabaiho;

V - permitir aos representantes dos trabalhadores o acompanhamento da
vigilância nos ambientes de trabaiho;

VI - paralisar as atividades produtivas em situacöes de risco grave ou
iminente para a saüde dos trabaihadores e para as areas circunvizinhas de
impacto;

VII - comunicar imediatamente a autoridade sanitária as situaçöes de risco
grave e iminente no trabaiho, estabelecendo cronograma de adocao de
medidas de controle e correçao destas;

VIII - fornecer de modo adequado, por escrito, aos trabaihadores e aos seus
representantes as informagbes sobre Os diferentes produtos utilizados no
processo produtivo, corn especificaçao correta das caracteristicas, da
composrção e dos riscos que representern pam a saUde e o meio ambiente,
bern corno as rnedidas preventivas cabiveis;

IX - executar atividades de elirninaçao ou reduçao dos riscos no ambiente
de trabaiho, de acordo corn Os incisos X e XI do art. 60;

X - instituir programa de controle da saCide dos trabaihadores, custeando a
real;zaçào dos exames medicos admissionais, periódicos, de rnudança de
funçáo e demissionais, conforme a Iegislação em vigor, devendo estes estar a
disposiçao das autoridades sanitárias:

XI - fornecer cOpas dos resultados dos exarnes complementares e
atestados de saOde ocupacional para os trabaihadores;

XII - assegurar que, nos casos de contrataçao de serviços, a ernpresa
contratada elabore e implernente programa de controle de saüde dos seus
trabaihadores, mantendo-o a disposiçao dos Orgãos de vigilancia;

XIII - notificar ao SUS os agravos a saüde dos trabaihadores;
XIV - assegurar postos de trabaiho aos reabilitados por acidentes e

doenças relacionados ao trabalho, compativeis corn suas Iimitaçöes;
XV - mplantar pIanos de contingéncia corn rnedidas preventivas, corretivas

e ernergencias a serern adotadas, quando necessárias, tanto no ârnbito da
ernpresa quanto na area de impacto de suas atividade, corn os respectivos
treinamentos, para a sua operacionalizaçao eficaz.

Art. 62 - A autoridade sanitária terá a prerrogativa de exigir 0 Curnprirnento
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das normas regularnentadoras e das normas técnicas especIfcas
relacionadas a defesa da saüde dos trabaihadores, conforrne lei pertinente.

Paràgrafo iinico - Ern carater cornplernentar ou na ausência de norma
técnica especifica, a autoridade sanitaria terá a prerrogativa de adotar
normas, preceitos e recomendacöeS de organismos naconais e
internacionais referentes a proteçâo da saUde dos trabaihadores.

Art. 63 - Cabe ao Conselho Estadual de Sa6de manter cãrnara técnica de
sa6de do trabaihador, a ele subordnada.

Art. 64 - Aos representantes dos trabalhadores, é garantido requerer aos
Orgãos gestores a interdição de rnáquina, processo e ambientes de trabalho
considerados como de risco grave e iminente a vida ou a saade dos
trabalhadores.

Art. 65 - As edificaçöes deverão obedecer aos requisitos técnicos que
garantarn perfeita seguranca aos que nelas trabalharn.

Art. 66 - E proibido exigir, nos exarnes pré-admissionais, sorologia para
AIDS, atestados de esterilizacäo, testes de diagnóstco de gravidez e outros
que visern dificultar o acesso ao trabalho ou que expressem preconceito nos
terrnos da ConstituicãO Federal.

Capitulo VI
Da Alimentação e da Nutrição

Art. 67 - A politica estadual de alimentacão e nutrição integra a politica
nacional de saüde e a politica nacional de alimentacãO e nutriçao, inserida no
contexto da seguranca alimentar e nutricional.

Art. 68 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
I - alirnentacão o processo biológico e cultural que se traduz na escoiha, na

preparacão e no consurno de urn ou varios ahmentos:
II - nutrição o estado fisiológico que resulta do consumo e da utilizacão

biológica de energia e nutrientes em nivel celular;
III - vigilancia alirnentar e nutricional a coleta e a analise de inforrnacöes

sobre a situação alimentar e nutricional de individuos e coletividades, corn 0

propósito de fundamentar medidas destinadas a prevenir ou corrigir
problernas detectados ou potenciais;

IV - vigilância epidemiológica nutricional a parte da vigilãncia alimentar e
nutricional que tern como enfoque principal o estado de nutrição de grupos de
pessoas mais expostas a problemas da nutriçao;

V - vigilaricia sanitária dos alirnentos a verificacão da aplicacão de normas e
condutas, objetivando assegurar a necessária qualidade dos alimentos.

VI - critério de sanidade dos alirnentos a definicâo de principioS, normas,
rnétodos e procedimentos para assegurar que os alirnentos tenham born valor
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nutriUvo e nâo apresentern contaminantes fisicos, quimicos e bioiogicos
prejudicials a sauce dos consurnidores.

Art. 69 - Os Secretários Estadual e Municipais de Satde deverão prornover
a eiaboraçao, a implementaçao e a avahação da politica de aiimentacao e
nutrição, em articuiaçäo corn Os setores envoividos corn a segurança
alimentar e nutricional, como agricultura e abastecimento, pianejamento,
educação, trabalho e emprego, indUstria e cornércio, ciência e tecnoiogia

Art. 70 - Compete a Secretaria de Estado da SaUde:
- participar da definiçao e do financiamento dos aiimentos e dos insumos

estratégicos. Segundo o seu papel nos pianos, nos programas, nos projetos e
nas atividades que operacionaiizarâo a Politica Estadual de Aiimentação e
Nutrição;

Ii - orientar e apoiar os municipios em seus processos de aquisiçäo de
alimentos e outros insumos estrategicos, adequando essa aquisição a
reaiidade alirnentar e nutricional e assegurando a abastecimento oportuno,
regular e corn menor custo;

III - prestar cooperaçao técnica aos municipios na impiementaçao das
acães decorrentes da politica estadual de alirnentaçao e nutriçâo;

IV - eiaborar e apoiar estudos e pesquisas estrategicamente importantes
para a implementaçao, a avaliaçâo ou a reorientaçao das questoes relativas a
alimentação e a nutriçào;

V - coordenar a componente estadual do SUS de operacionalizaçao da
politica de aiimentaçao e nutrição;

VI - consolidar o componente estadual do SUS do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional - SISVAN -: ampliando a sua abrangencia técnica e
geográfica, corn fins de mapeamento e monitoramento da forne, da
desnutriçäo e de outros probiemas nutricionais:

VII - organizar e coordenar a rede estadual de laboratórios de saüde pübiica
no tocante a procedimentos relativos ao diagnostico de distiirbios nutricionais
e ao controle da iodatação do sal;

y IN	 prornover a capacitaçao dos recursos humanos necessários a
consecução da Pohtica Estadual de Alimentaçao e Nutriçao;

IX - implernentar as acöes de vigiláncia sanitária de alimentos;
X - manter e estreitar as reiaçöes entre a vigilância sanitária de alimentos e

as acôes pertinentes executadas pelo Ministério e pela Secretaria de Estado
da Agricultura, visando a preservar atributos relacionados corn a valor
nutricional e os critérios de sanidade dos ailmentos;

XI - participar do financiamento dos insumos destinados a atenção
ambulatorjal e hospitalar, no que diz respeito ao atendirnento de distiirbios
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nutricionaiS
XII - promover a adoção de práticas e hábitos alimentareS saudáveis,

mediante a rnobilizacão de diferentes segmentos da sociedade e por
intermédlo de campanhas de comunicacãO;

XIII - promover as negociacöes intersetoriais que propiciem a acesso
universal aos alimentos de boa qualidade;

XIV - promover o controle social da execucão desta politica, inclusive a
aplicacão dos recursos financeiros correspondentes, mediante a
fortalecimento da ação do Conselho Estadual de Sa6de.

Art 71 - Compete as Secretarias Municipais de SaCide ou aos órgãos
equivalentes, conforme a tipo de gestão, de acordo corn a habiiitação,
segundo as normas operacionais do Ministérlo da Saiide:

- coordenar a componente municipal do SUS de operacionaliZacão da
politica de alimentacãO e nutrição;

II - receber ou adquirir alimentos e suplementos nutricionais, garantindo o
abastecimento de forma permanente e oportuna, bern coma sua dispensacâo
adequada;

IN - promover as medidas necessérias para integrar a programacãO
municipal a adotada pelo Estado;

IV - promover a treinarnento e a capacitacão dos recursos humanos para
operacionalizar, de forma produtiva e eficaz, a rol de atividades especIficas na
area de alimentacâO e nutricão;

V - promover mecanismoS de consolidacâo do componente municipal do
SUS. do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - SISVAN -;

VI - estabelecer sistemas de informação e anélise coma prática continua e
regular;

VII - implantar, na rede de serviços, a atendimento da clienteia portadora de
agravos nutricionais clinicamente instalados, envolvendo a assistèflcla
alimentar, a controle de doencas intercorrentes e a vigilância dos irmàos e de
contatos, garantinda a simultaneidade da execucão de açöes especificas de
nutrição e de açöes convencionais de saüde;

VIII - uniformizar procedimentos relativos a avaliacào de casos, a eleicão de
beneficiários, ao acompanhameflto e a recuperacãa de desnutridos, bern
coma a prevencäa e ao manejo de doenças que interferern no estado
nutricional;

IX - obter e divulgar informacöeS representativas do consumo alimentar;
X - realizar vigilância da hipovitaminoSe A, prornovendo a aplicacao

periódica de megadoseS desta vitamina, se neceSsário
XI - pramover a difusão de conhecimentos e recomendacöes sobre práticas
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alimentares saudáveis, tais como o valor nutritivo, as propriedades
terapêubcas, as indicag6es ou as interdiçOes de alirnentos ou de suas
combinaçoes, rnobilizando diferentes segmentos sociais;

XII - executar acöes de vigilãncia sanitária de alimentos sob sua
responsabilidade;

XIII - manter e estreitar as relaçöes entre a vigilância sanitária de alimentos
e as acöes pertinentes executadas pelo Ministério, pela Secretaria de Estado
e pelas Secretarias Municipais de Agricultura ou órgãos equivalentes, visando
a preservar atributos relacionados corn o valor nutricional e Os critérios de
sanidade dos alimentos;

XIV - associar-se a outros municipios, ate mesmo na forma de consórcios,
de modo a prover o atendimento de sua populacao nas questoes referentes a
alimentaçao e a nutrição;

XV - participar do financiamento das acöes decorrentes das politicas
nacional e estadual, destinando recursos para a prestação de serviços e a
aquisicao de alimentos e outros insumos;

XVI - defrnir e adquirir, corn o apoio dos demais gestores, Os alimentos e
insumos estrategicos que devem fazer pane da suplementaçao alimentar e
nutricional na rede de serviços de sa6de, atentando para que essa aquisicão
esteja consoante a realidade alimentar e nutricional e para que seja
assegurado o abastecimento oportuno, regular e corn menor custo;

XVII - prornover as negociacoes intersetorlais que propiciem 0 acesso
universal aos alimentos de boa qualidade:

XVIII - promover o controle social da execução desta politica, inclusive a
aplicação dos recursos financeiros correspondentes, rnediante o
fortalecimento da acao dos Conseihos Municipais de Saüde.

Capitulo VII
Do Sangue, dos Hemocomponentes e dos Hemoderivados

Art. 72 - Corn relaçao a politica de sangue, hemocornponentes e
hemodenvados, compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal,
de forma articulada e de acordo corn suas competências legais e norrnativas:

I - disciplinar a atividade industrial e a normalização de todas as etapas de
obtenção, processamento e utilizaçao do sangue, seus componentes e
hemoderivados;

II - estirnular e criar condiçoes para a doaçao voluntária de sangue:
III - coibir a comercializaçao e incentivar a organização da rede de

instituiçOes p6blicas e privadas responsáveis por suprir a demanda de
sangue, hemocomponentes e hemoderivados;

IV - reahzar o atendirnento a portadores de coagulopatias e
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hemoglobinopatiaS
V - controlar a qualidade dos produtos e fiscalizar as atividades exercidas

pelos serviços pUblicos e privados;
VI - promover pesquisas, desenvolvimento tecnológico e a formação de

recursos humanos para suprir as necessidades da area.
Art. 73 - Compete a Secretaria de Estado da Saide:
I - viabilizar as rneios para garantir a disponibilidade de sangue,

hernocornponentes e hernoderivados na quantidade e qualidade exigidas
pelos padrôes definidos na legislacão e norrnas de saüde pUblica do Pals;

II - regulamentar o processo de coleta, processamento, percurso e
transfusão do sangue e seus derivados, mantendo uma rede estadual de
hematologia e hemoterapia para o desenvolvimento das acoes e dos serviços
nessas areas, visando ao atendirnento a toda a populacão do Estado, de
acordo corn as diretrizes do SUS para a polltica de sangue,
hemocornponenteS e hemoderivados;

III - planejar, programar, coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar as
atividades de hematologia e hemoterapia no Estado de Minas Gerais;

IV - cadastrar e licenciar, para seu funcionarnento, todos os servicos
executores de atividades hemoterápicas no Estado;

V - organizar, de forma hierarquizada e descentralizada, a rede de
atendirnento aos usuários do sistema estadual de saüde;

VI - garantir a existéncia de profissional técnico responsável ern todas as
unidades pUblicas e privadas de atendimento;

VII - controlar, fiscalizar e regulamentar os estabelecimentoS püblicoS e
privados que coletarem, produzirem, distribuirem ou utilizarern sangue,
hemocomponenteS e hernoderivados em seus procedimentos:

VIII - controlar as doacOes e transfusöes de sangue nos estabelecirnentos
de saUde, por rneio de sisternas de controle hernoterápico

IX - desenvolver e implernentar rnecanisrnos que permitam disciplinar as
acöes de coleta de sangue. processamento, armazenarnento, transfuSão e
distribuiçäo de cornponentes sangUineOs, seguindo a IegislacãO federal
vigente;

X - avaliar e implernentar, junto aos órgãoS executores de atividadeS
hernoterápicas, programas de controle de qualidade internO e externo dos
reativos, equipamentos e métodos que funcionem segundo Os padroeS

estabelecidos pelas normas internacionais e naclonais, garantindo a efetiva
proteçao do doador e do receptor; 	 . . - .

XI - regulamentar e coordenar o programa de vigilancia da qualidade do
sangue;
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XII - regularnentar e autorizar a entrada e a saida de hernocomponentes

para outros paises:
XIH - fiscalizar Os servicos de hernatologia e hemoterapa, observando:
a) as testes e as exames de sangue realizados a partir de procedimentas

descritos em manuals aperacionais padronizados e vandados, que contenham
normas de controle de qualidade para pessoal, equiparnentos, matenais,
técnicas sorológicas e mu no-hematológicas, reagentes e kits';

b) a existéncia de registros de todos as procedimentas realizados e des
reaçöes transfusionais ocorridas que Ihe forem informadas, bern como dos
procedimentas adotados;

c) a estoque de sangue e hemocomponentes que devern ser feitos
separadamente de prod utos patencialmente contarninantes;

d) a estocagem de unidades coletadas e testadas;
e) a destino de bolsas cam sorologia sabidamente reagente;
f) a realizaçao de exames sorológicos previstos pelo Ministério da Saüde

em cada balsa de sangue coletada e as resultadas registrados e mantidos
arqu ivados;

g) a confirmação da reatividade e especificidade dos reagentes corn, pelo
menos, urn controle positivo e urn controle negativo;

h) a usa de rnateriais descartáveis e atóxicos em todas as fases do
processo pare a abtenção de hemocomponentes ate a sua utilizaçao;

i) as cuidados corn a segurança dos usuários e dos funcionários, corn
relaçao a expasição a materials corn riscos biolOgicas de contaminação e as
procedimentos de descarte dos materials;

j) as condiçöes e a adequação do ambiente fIsico;
XIV - cantrolar as estabelecimentos hematerápicos, mediante fiscalizaçãa e

avaliaçao de arnostras sorologicas, investigaçaa epidemialogica de casos de
daencas transmissiveis par sangue e de sisternas de avaliacao par rneio de
cruzamento de dados de daacoes e transfusôes realizadas no Estado;

XV - garantir a cumprirnenta das normas e dos regulamentos da palitica de
sangue do Ministéria da Saüde.

Art. 74 - E vedado todo tipo de cornercializaçao de Orgãas, tecidos e partes
do corpo hurnano, bern carna sangue e seus derivados.

Capitulo VIII
Da Vigilância Sanitária

Secáo
Disposiçöes Gerais

Art. 75 - Pare efeito desta lei, entende-se por vigilância sanitária a canjunta
de acöes capazes de elirninar, dirninuir ou prevenir riscos e agravos a saUde
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e de intervir nos problemas sanitárias decorrentes do meio ambiente, da
praducãa e da circulação de bens e da prestacão de serviços de interesse da
saüde, abrangenda a controle:

I - de bens de capital e de consurna, que se relacionem direta ou
indiretarnente corn a saade, campreendidas todas as etapas e processas, da
producãa a utilização;

II - da prestaçãa de servicos;
III - da geracão, minimização, acondicionarnento, armazenarnenta,

transporte e dispasicãa final de resIduos sôlidos e de outros poluentes,
segundo a legislacãa especifica;

IV - da geracão, minimizaçãa e disposiçãa final de efluentes, segundo a
legislaçãa especifica;

V - de ambientes insalubres para a homem ou propicios ao
desenvolvirnenta de animals sinantrópicos;

VI - do ambiente e dos processos de trabalha e da saüde do trabalhadar.
Art. 76 - A irnplementacãa de med idas de controle ou supressãa de fatares

de risca para a saide serão precedidas de investigacão e avaliacãa, salvo
nas situaçöes de risca iminente ou dana constatados a saCde, a vida ou a
qualidade de vida.

Art. 77 - As açôes de vigilância sanitária serãa exercidas par autoridade
sanitária estadual ou municipal, que terá livre acesso aos estabelecirnentas e
aos ambientes sujeitos ao controle sanitário.

Art. 78 - A competéncia pare expedir intirnaçöes, lavrar autos e termos é
exclusiva dos fiscais sanitárias no exercicia de suas funçôes ou de servidor
piibIica do quadra da saUde designada pare essas funçOes.

Art. 79 - Entende-se par controle sanitário as açoes desenvolvidas pelo
órgão de vigilãncia sanitária pare afericão da qualidade dos produtoS e
verificacão das condicöes de licenciamenta e funcianamenta dos
estabelecirnentas, envolvenda:

I - inspecaa;
II - fiscalizaçãa;
III - Iavratura de autos;
IV - execuçãa de penalidades.
Paragrafa ünico - A fiscalizaçãa se estenderá a publicacãa e a publicidade

de produtas e serviças de interesse da sa6de.
Seçao II

Dos Estabelecimentas Sujeitas ao Controle Sanitária
Art. 80 - São sujeitas ao controle sanitãria as estabeleclmefltas de serviços

de sauce e as estabelecimentos de servlcas de interesse da sa0de.
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§ 1° - Entende-se por estabelecirnento de serviço de saüde aquele

destinado a promover a saüde, 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 estabelecimento de serviço de interesse da saUde
aquele que exerça atividade que, direta ou indiretamente, possa provocar
danos ou agravos a saUde da populaçao.

Art. 81 - Para efeto desta lei, considerarn-se estabelecimentos de serviços
de sake aqueles que prestam:

- serviços de saüde em regime de internaçâo e arnbulatorial, incluindo
clinicas e consultórios, pübhcos e privados;

II - serviços de apoio ao diagnostico e terapêutico:
III - serviços de sangue, hemocomponentes e hemoderivados;
IV - outros serviços de saUde que não se enquadrem nos incisos anteriores.
Art. 82 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de serviços

de interesse da saüde:
I - os que produzem, beneficiam manipularn, fracionam, embalarn.

reembalarn acondicjonarn conservarn, armazenam, transportam, distribuem,
importam, exportam, vendem ou dispensam:

a) medicamentos drogas. imunobiolbgicos, plantas medicinais, insumos
farmacêuticos e correlatos;

b) produtos de higiene, saneantes, domissanitários e correlatos;
c) perfumes, cosméticos e correlatos:
d) ahmentos, bebidas, matérias-primas alimentares, produtos dietéticos,

aditivos, coadjuvantes, artigos e equiparnentos destinados ao contato corn
alirnentos;

- os Iaboratórios de pesquisa, de análise de amostras. de análise de
produtos alimentares, água, medicarnentos e correlatos e de controle de
qualidade de produtos, equipamentos e utensilios;

II - as entidades especiahzadas que prestam serviços de controle de
pragas urbanas;

IV - os de hospedagern de qualquer natureza;
V - os de ensino fundamental, médio e superior, pré-escolas e creches e Os

que oferecem cursos não regulares;
VI - os de Iazer e diversão, ginástica e práticas desportivas;
VII - os de estética e cosmética, saunas, casas de banho e congéneres:
VIII - os que prestam serviços de transporte de cadaver, velórios,

funerárias, necrotérios, cemitérios, crematórjos e congéneres;
IX - as garagens de önibus, os terminais rodoviários e ferroviários, os portos
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e os aeroportos;
X - os que prestam servicos de Iavanderia, conservadoria e congéneres,
XI - os que degradam o meio ambiente por melo de poluicão de qualquer

natureza e os que afetam os ecossistemaS, contribuindo para criar urn
ambiente insalubre para o homem ou propiciO ao desenvolvimento de animals
sinantropicOS

XII - outros estabelecimentOS cuja atividade possa, direta ou indiretamente,
provocar danos ou agravos a saüde ou a qualidade de vida da populacão.

§ 1 0 - Os transporteS sanitáriOs 7 püblico e privado, por ambulância de
qualquer tipO, são considerados como servicos de saüde e, como tal, são
passiveis de fiscalizacão por parte do gestor do SUS, em sua respectiva area
de jurisdicão.

§ 20 - 0 gestor normatizará esses serviços por meto de ato de sua
competéncia, especificando sua composicãO de equipamentos, observando-
se as diretrizes da Associacão Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, as
determinacöeS técnicas de cada nivel do SUS e a legislacão federal em vigor.

Art. 83 - Os estabelecimentOS sujeitos ao controle e a fiscalizacão sanitárioS
deverão:

I - manter os produtos expostos a venda armazenados ou entregues ao
consumo segundo os padröes especIficos de registro, conservacão,
embalagem, rotulagem e prazo de valid ade;

II - usar somente produtos registrados pelo órgão competente;
III - estar instalados e equipados de forma a conservar Os padröes de

identidade e qualidade dos produtos e dos serviços e a preservar a saide dos
trabalhadores e de terceiros;

IV - manter rigorosas condiçôes de higiene, observada a legislação vigente,
V - manter Os equipamentos de transporte de produtos em perfeito estado

de conservacãO, higiene e seguranca, segundo graus de risco envolvidos e
segundo Os padröes estabelecidos para o fim a que se propöem;

VI - manter pessoal qualificado e em quantidade suficiente para o manuSelO
adequado do produto, o armazenamentO, o transporte correto do produto e
pam o atendimentO adequado ao usuário do serviço e do produto;

VII - fornecer a seus funcionáriOs equipamentOs de protecão individual e
treinamento adequado, de acordo corn o produto a ser manuseado,
transportado e disposto ou corn o serviço a ser prestado, segundo a

Iegislação vigente;
VIII - fornecer ao usuário do serviço e do produto as informacöes

necessárias para o seu atendimefltO adequado e para a preservacão de sua
saüde.
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IX manter controle e registro de medicamentos sob regime especial, que

utilizem em seus procedimentos. na  forma prevista na legislaçào vigente
Art. 84 - A autoridade sanitária poderá exigir exame clinico ou laboratorial

de pessoas que exerçam atividades em estabelecimento sujeito ao controle
sanitário.

Art. 85 - Os estabelecirnentos sujeitos ao controle e a fiscalizaçao sanitária
terão alvará sanitário expedido pela autoridade sanitária competente,
municipal ou estadual. conforme habilitaçao em cada tipo de gestào. com
validade para o ano de exercicio, renovâvej por periodos iguais e sucessivos,
sendo requerido nos primeiros 120 dias de cada exercicio.

§ 10 - A concessao ou a renovaçao do alvará sanitário sera condicionada ao
cumprirnento de requtsitos técnicos e a inspeção da autoridade sanitária
Competente.

§ 20 - Serão inspecionados os ambientes internos e externos dos
estabelecirnentos os produtos, as instalaçOes, as máquinas. Os
equiparnentos, as normas e as rotinas técnicas do estabelecirnento

§ 3° - 0 alvará sanitário poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado
ou cancelado, no interesse da saUde pOblica, sendo assegurado ao
proprietário do estabelecirnento o direito de defesa em processo
administrativo instaurado pela autoridade sanitária.

Art. 86 - Os estabelecirnentos de serviços de saOde a que se refere o art. 81
e os estabelecirnentos de serviços de interesse da saOde a que se referem os
incisos I a III do art. 82 funcionarão com a presença do responsdvel técnico
ou de seu substituto legal.

§ 1° - A presença do responsável técnico ou de seu substituto legal é
obrigatoria durante o horário de funcionarnento dos estabelecirnentos

§ 2° - 0 nome do responsável técnico e seu nOmero de inscriçäo
profissional serào mencionados nas placas indicativas. nos anOncios ou nas
propagandas dos estabelecimentos.

§ 30 - Os responsáveis técnicos e administratjvos responderäo
solidariamente pelas infraçoes sanitárias.

§ 40 - Os estabelecirnentos de saUde terão responsabilidade técnica Unica
perante a autoridade sanitãria, ainda que mantenham em suas dependéncias
serviços de profissionais autônornos ou empresas prestadoras de serviços de
saUde.

Art. 87 - Sâo deveres dos estabelecirnentos de saOde:
I - descartar ou submeter a limpeza, desinfecção ou esterilizaçao adequada

os utensIlios, os instrumentos e as roupas sujeitos a contato corn fluido
orgãnico de usuário;
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II - manter utensilios, instrurnentos e roupas em namero condizente corn o

de pessoas atendidas:
Ill - submeter a limpeza e desinfeccao adequadas os equipamentos e as

instalaçöes fisicas sujeitos a contato corn fluido orgânico de usuário.
IV - submeter a limpeza e a descontarninacãO adequadas os equipamentos

e as instalaçöes fisicas sujeitos a contato corn produtos perigosos;
V - todo ambiente fechado não climatizado, obrigatoriamente, deverá ter

sisterna de renovação de ar filtrado.
Art. 88 - Os estabelecirnentos de saOde que prestam serviços em regime de

internação rnanterão cornissão de controle de infecçäo hospitalar, cuja
irnplantação, composição e eventuais alteraçôes serao comunicadas a
autoridade sanitária competente, municipal ou estadual.

§ 1° - Entende-se por controle de infecção hospitalar o prograrna e as acôes
desenvolvidos, deliberada e sistematicarnente, visando a reducão da
incidéncia e da gravidade dessas infecçOes.

§ 20 - A ocorréncia de caso de infecção hospitalar sera notificada pelo
responsável técnico do estabelecimento a autoridade sanitária competente,
municipal ou estadual.

§ 30 - Incluem-se no disposto neste artigo os estabelecimentos que prestarn
serviços de natureza arnbulatorial nos quais se realizern procedirnentos
capazes de disseminar infecçöes.

Art. 89 - Os estabelecimentos de saüde serão construidos ou reformados
corn a prévia autorizacão das autoridades sanitárias competentes, municipais
e estaduais.

Parágrafo Cinico - Entende-se por reforma toda e qualquer rnodificação na
estrutura fIsica, no fluxo e nas funçöes originalrnente aprovados.

Art. 90 - Os estabelecimentos de interesse da saOde obrigarn-se, quando
solicitados pela autoridade sanitária, a apresentar o piano de controle de
qualidade das etapas e dos processos de producâo e os padröes de
identidade dos prod utos e dos serviços.

Art. 91 - Os estabelecirnentos que utilizarn equiparnentos de radiaçöes
ionizante e nao ionizante poderao funcionar sornente corn a autorizacãO do
órgäo sanitário corn petente. devendo:

I - ser cadastradoS:
II - obedecer as normas do Conselho Nacional de Energia Nuclear - CNEN -

e do Ministério da Sa6de;
III - rnanter equiparnentos envoltôrios radioprotetores para as partes

corpóreas do paciente que nao sejam de interesse diagnóstico ou terapéutico.
Paragrafo Cinico - A responsabilidade técnica pela utilização e pela guarda
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de equipamentos de radiaçoes ionizante e não ionzante sera solidária entre o
responsável técnico, o proprietário, o fabricante, a rede de assisténcia técnica
e o comerciante.

Art. 92 - E vedada a instalação de estabelecirnentos que estocarn ou
utilizam prod utos nocivos a saUde em area contgua a area residencial ou em
sobrelojas ou conjuntos que possuam escritórios. restaurantes e similares.

Art. 93 - Os estabelecimentos que transportam, manipulam e empregarn
substãncias nocivas ou perigosas a saUde afixarão, nos locals expostos a
riscos, avisos ou cartazes contendo advertëncias, informaçoes sobre
cuidados a serem tomados e o simbolo de perigo ou risco correspondente,
segundo a padronização internacional.

Parágrafo ünico - 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 pré-hospitalar e resgate é urn serviço de
natureza médica, so podendo ser realizado sob supervisão, coordenaçao e
regulação de profissional medico, devendo suas atividades ser normatizadas
pelos gestores do SUS, em seus diversos niveis de competência, observada
a legislação pertinente.

Parágrafo ünico - Nos locais em que existir Central de Regulação do
Sistema de Urgência e Emergéncia, a regulamentaçao de suas atividades
será ferta por ato próprio do respectivo gestor do SUS.

Secao Ill
Dos Prod utos Sujeitos ao Controle San itário

Art. 95 - São sujeitos ao controle sanitário Os produtos de interesse da
saüde, compreendidas todas as etapas e processos, da produçao a utilizaçao
ea disposiçao final de residuos e efluentes,

Parágrafo ünrco - Entende-se por produto de interesse da saUde o bern de
consumo que, direta ou indiretamente, relacione-se corn a saiide.

Art. 96 .- São produtos de interesse da saüde:
I	 drogas, medicamentos, imunobiolOgicos e insurnos farmacêuticos e

correlatos;
II - sangue, hemocomponentes e hemoderivados;
III - produtos de higiene e saneantes dornissanitários:
IV - alirnentos, bebidas e água para o consumo humano, para utilização em

serviços de hemodiãlise e outros serviços de saüde e de interesse da saüde;
V - produtos perigosos, segundo classificação de risco da legislação

vigente: tOxicos, corrosivos, inflamáveis, explosivos, infectantes e radioativos;
VI - perfumes, cosméticos e correlatos;
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VII - apareihos, equipamentos medicos e correlatos;
VIII - outros produtos, substãncias, aparelhos e equipamentos cujo uso,

consumo ou aplicacão possam provocar dano a saüde.
Titulo IV
Capitulo I

Do Procedimento Administrativo
Secão I

Das SançOes Administrativas
Art. 97 - As infraçôes da Iegislacão sanitária são as configuradas nesta lei
Art. 98 - Sern prejuizo das sançöes de natureza civil e penal cabiveis,

infraçOes sanitárias serão punidas, alternativa ou cumulativamente, corn
seguintes penas:

I - adverténcia;
II - pena educativa;
III - apreensão do produto;
IV - inutilizacão do produto;
V - suspensão de venda ou fabricação do produto;
VI - cancelamento de registro do produto;
VII - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e

produto;
VIII - cancelamento do alvará sanitario;
IX - cassacão da autorização de funcionarnento e da autonzação especial;
X - intervenção administrativa;
XI - irnposição de contrapropaganda:
XII - proibicão de propaganda;
XIII - multa.
§ 1 1 - As sançOes previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade

sanitária cornpetente.
§ 21 - A aplicacão das penalidades de cancelamento de registro de produto,

cassacão da autorizacão de funcionamento e da autorizacão especial sera
solicitada ao órgão competente do Ministério da Saüde ou sera feita pelo
Estado ou pelos municipios, quando for a caso.

Art. 99 - As infraçôes sanitarias se classificam em:
- leves, quando for verificada a ocorréncia de circunstânCla atenuante;

II - graves, quando for verificada a ocorréncia de circunstãncia agravante;
III - 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

infração e a condicão econômica do infrator, será aplicada mediante

as
as
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procedimento adrninistrativo e será recothida a
esfera de governo que a aplicar.

Parãgrafo Cinico - A pena de multa consiste
qua ntias fixadas em reals: 	 - -

I - nas nrraçoes eves, de h200,O0 (duzentos reals) a R$1.000,00 (mil
reals);

It - nas infrag6es graves, de R$1.001,00 (mil e urn reals) a R$5.000,00
(cinco ml! reals);

III - nas infraçães gravissimas. de R$5.001,00 (cinco mil e urn reals) a
R$20.000,00 (vinte mil reals).

§ 1° - Os valores das multas deverão ser modificados de acordo corn a
correção monetária ou a atteração da moeda vigente no Pals.

§ 2° - A multa não paga no prazo legal sera inscrita em divida ativa.
Art. 101 -. A medida de interdigão caute!ar será aplicada em estabelecimento

ou produto quando for constatado indIcio de infraçao sanitária em que haja
risco para a saüde da popufação.

§ 10 - A medida de interdição cautelar, total ou parcial, do estabelecimento
ou do produto poderá, mediante processo administrativo, tornar-se definitiva.

§ 2° - A interdiçao cautelar do estabelecimento perdurará ate que sejam
sanadas as irregularidades objeto da ação fiscalizadora.

Art. 102 - A pena de interveng5o administrativa será aplicada sempre que
for constatado risco iminente para a saüde püblica e as circunstâncias de fato
aconselharern o cancelamento do a!vará sanitáruo ou a interdig5o do
estabelecjmento

Art. 103 - A pena de contra propaganda será imposta quando a ocorréncia
de publicidade enganosa ou abusiva constituir risco ou ofensa a saUde.

Art. 104 - A pena educativa consiste na:
- divulgaçao, as expensas do infrator, de medidas adotadas para sanar os

prejuIzos provocados pela infraqäo, visando a esclarecer o consumidor de
produto ou o usuário de serviço;

- reciclagem dos drigentes técnicos e dos empregados, as expensas do
estabeiecjmento

II - veculaçao, pelo estabelecimento, das mensagens expedidas pelo SUS
acerca do tema objeto da sanção, as expensas do infrator.

Art. 105 - Para imposig5o de pena e sua graduação, a autoridade sanitária
evará em conta:

- as circunstãncias atenuantes e as agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista suas conseqüéncias para a saUde

pOblica;
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III - Os antecedentes do infrator quanto as normas sanitánas;
Art. 106 - São circunstãncias atenuantes:

- não ter sido a acão do infrator fundamental para a ocorrénca do evento;
II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as

conseqüéncias do ato lesivo a saUde pUblica que the tiver sido imputado;
III - ser primário o infrator, e não haver o concurso de agravantes.
Art. 107 - São circunstànclas agravantes:

- ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária

decorrente do consumo, pelo pablico, de produto elaborado em desacordo
corn o disposto na legislacão sanitária;

Ill - coagir outrem para a execucão material da infracao;
IV - ter a infraçao conseqüências calarnitosas para a saüde piblca;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo a saCde püblica, de

tomar as providências de sua alçada tendentes a evltá-lo;
VI - ter o infrator agido corn dolo, fraude ou má-fé.
§ 1° - A reincidéncia torna o infrator passivel de enquadramento na

penalidade maxima, e a infração sera caracterizada como gravissima.
§ 2° - A unfraçao de normas legais sobre o controle da unfeccao hospitalar

sera considerada de natureza gravisslma.
Art. 108 - Havendo concurso de circunstãncias atenuantes e agravantes, a

aplicação da pena sera considerada corn base nas que sejarn
preponderantes.

Art. 109 - Quando o infrator for integrante da adrninistração pOblica, direta
ou indireta, a autoridade sanitária notificará o superior Imedlato do infrator e,
se não forern tomadas as providências para a cessação da infraqão no prazo
estipulado, comunicará o fato ao Munlsterio Püblico, corn cópia do procesSo
administrativo instaurado para apuracão do ocorrido.

Parágrafo ünico - As infraçöes sanitárias que também configurarem Itictos
penais serão cornunicadas a autoridade policial e ao MInistérlo PibIico.

Art. 110 - A autoridade sanitária competente, após constatar a infraqão e
aplicar a sancão cabIvel mediante processo administrativo, comUnicara
formalmente ao conseiho de classe correspondente a ocorréncia do fato.

Art. 111 - As infracôes das disposiçöes legals e regulamentareS de ordem
sanitária prescrevem em cinco anos.

§ 1° - A prescricao se interrompe pela notifcacão ou por outro ato da
autoridade competente que objetive a apuracão da infracão e a consequente
imposiçao de pena.

§ 2° - Não ocorre o prazo prescricionat enquanto houver processo
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administrativo pendente de decisão.
Secào II

Das lnfraçöes Sanitárias e das Penalidades
Art. 112 - Considera-se infracão sanitária, para os fins desta lei, a

desobediência ou a inobservãncia do disposto nas normas legais,
regulamentares e outras que, por qualquer forma, se destinem a promover,
proteger, preservar e recuperar a saüde.

§ 1° - Responderão pelas infraçôes de que trata o caput' deste artigo Os
responsáveis administrativos ou proprietários dos estabelecimentos sujeitos a
fiscaiizacao mencionados nesta lei e, se houver, os responsáveis técnicos, na
medida de sua responsabilidade, pelo evento danoso.

§ 2° - Os fornecedores de produtos e servicos de interesse da saüde
respondern solidariamente pelos vIcios de qualidade ou quantidade que os
tornem impróprios ou inadequados para o consumo.

Art. 113- Constituem infraçöes sanitárias, de acordo corn o disposto no art.
99 desta lei:

- construir, instalar ou fazer funcionar sem a autorizacao de
funcionamento, autorizacão especial ou alvará sanitário emitidos pelos órgãos
sanitários competentes, Os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário
previstos nesta lei, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) interdicào total ou parcial do estabelecimento. da atividade ou do produto;
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) cassacão da autorização de funcionamento ou da autorizaçâo especial,
e) rnulta;
II - fazer funcionar, sem assisténcia do responsavel técnico legalmente

habilitado, os estabelecimentos de prestacào de servicos de saüde e os
estabelecimentos em que são produzidos, transformados, comercializados,
armazenados, manipulados, analisados, preparados, extraIdos, purificados.
fracionados. embalados. reembalados, importados, exportados, expedidos,
distribuidos e transportados Os produtos sujeitos ao controle sanitãrio, o que
sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) inutilizaçao do produto;
c) suspensão da venda ou fabricaçâo do prod uto;
d) canceamento do registro do prod uto;
e) interdig5o, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade ou do

produto;
f) cancelamento do alvará sanitário;
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g) cassacão da autorização de funcionamento ou da autorização especial;
h) intervenção administrativa;
i) multa;
Ill - fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitário, o clue

sujeita o infrator a pena de:
a) advertência;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do prod uto;
d) suspensão da venda ou da fabricação do prod uto;
e) cancelamento do registro do produto;
f) cancelamento do alvará sanitário;
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cassacão da autorização de funcionamento ou da autorizacão especial;
i) 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 sem a autorização do órgao sanitário competente, 0 que sujeita 0
infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensao do prod uto;
c) inutiização do prod uto;
d) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento do alvará sanitário;
f) cassação da autorizacão de funcionamento ou da autorização especial;
g) multa;
V - rotular Os produtos sujeitos ao controle sanitário em desacordo corn as

normas legais, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) canceamento do registro do produto;
e) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
f) cancelamento do alvara sanitário;
g) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;
h) multa;
VI - deixar de observar as normas de biosseguranca e controle de infecçöes

hospitalares dispostas na legislacào sanitária vigente, o que sujeita o infrator
a pena de:

a) adverténcia;
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b) interdiçào total ou parcial do estabelecimento. da atividade e do produto:
c) cancelamento do alvará sanitários
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-
he nova data de validade, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia:
b) apreensão do produto;
C) inutilização do produto:
d) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto:
e) cancelamento do alvará sanitário;
f) multa;
VIII - expor a venda. utiIzar ou armazenar, nos estabelecimentos de sa6de

privados, produto de interesse da sa6de destinado exclusivamente a
distribuição gratuita, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adver'tência;
b) apreensão do prod uto;
c) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto:
d) cancelamento do alvará sanitário:
e) cassaçào da autorizaçäo de funcionamento e da autorizaçao especial:
f) multa:
IX - expor (a venda, manter em depósito ou transportar produto sujeito ao

controle sanitáno que exija cuidados especiais de conservação. sem
observância das condiçoes necessárias a sua preservação. o que sujeita o
infrator a pena de:

a) advertência:
b) apreensao do produto:
c) inutilizaçäo do produto:
d) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto:
e) cancelamento do alvará sanitário:
f) cassação da autonzação de funcionamento ou da autorizaçào especial;
g) multa:
X - fazer propaganda de servico ou de produto sujeito ao controle sanitário

em desacordo corn o aprovado no registro ou na autoriza çao de
funcionamento ou contrariando a Iegislaçao sanitária, o que sujeita o infrator a
pena de:

a) advertência;
b) suspensão da venda ou fabricaçao do prod uto;
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c) cancelamento do alvará sanitário;
d) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto:
e) imposição de contra propaganda,
f) proibição de propaganda;
g) multa:
XI - aviar receita em desacordo corn a prescriçâo médica ou odontológica

ou em desacordo corn a determinação expressa em lei e normas
regulamentares, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) interdição parcial ou total do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvará sanitário:
e) multa;
XII - extrair, produzir. transformar. manipular, embalar, reembalar,

transportar, vender. comprar, ceder ou utilizar produto sujeito ao controle
sanitário, contrariando as condiçôes higiénicas e sanitárias e a Iegislaçao
sanitária, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do produto:
c) inutilizacão do produto;
d) cancelamento do registro do produto:
e) interdicäo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
f) cancelamento do alvarã sanitário:
g) cassação da autorizacâo de funcionamento ou da autorização especial;
h) multa:
XIII - deixar de fornecer a autoridade sanitaria os dados sobre os serviços,

as matérias-primas. as substâncias utilizadas, os processos produtivos e Os

produtos e subprodutos elaborados. o que sujeita a infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) apreensâo do produto:
c) inutilização do produto;
d) suspensão da venda ou fabricacão do produto:
e) cancelamento do registro do produto:
f) interdicao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
g) cancelamento do alvara sanitário;
h) proibicäo de propaganda;
i) multa;
XIV - reaproveitar vasithame de saneante ou congénere e de produtos

nocivos a saüde para embalagem e venda de alimentas, bebidas,

'I
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medicamentos drogas, substâncras, produtos de higiene, produtos dietéticos,
cosméticos e perfumes, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertència
b) apreensão do produto;
c) inutilizaçao do produto;
d) cancelamento do registro do produto,
e) interdiçâo, total ou parcial, do estabelecjmento da atividade e do produto;
f) cancelamento do alvará sanhárjo:
g) multa;
XV - manter, em estabelecimento sujeito ao controle sanitário, animal

doméstico que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos
de interesse da saüde ou que comprometa a higiene do lugar, o que sujeita o
infrator a pena de:

a) advertência
b) apreensao do prod uto;
c) inutilização do produto;
d) interdicão, total ou parcial, do estabelecimento da atividade e do produto;
e) cancelar-nento do alvaré sanitárjo;
f) multa;
Xvi - coletar, processar, utiiizar e comercializar sangue, hemocomponentes

e hemoderivados em desacordo corn as normas legais, o que sujeita o infrator
a pena de:

a) adverténcia-
b) apreensâo do produto;
c) i nutilizagao do produto;
d) interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento da atividade e do produto:
e) cancelamento do alvará sanitárjo;
f) intervençao administrativa;
g) multa:
XVII - comercializar ou uttlizar placentas, órgos, glãndulas ou hormônios

humanos, contrariando as normas legais, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténoja
b) apreensao do prod uto;
c) in utilizaqão do produto;
d) jnterdi qao, total ou parcial, do estabelecjmento da atividade e do produto;
e) cancelamento do alvará sanitárjo;
f) intervencao administrativa
g) multa;
XVIII - utilizar, na preparaçao de hormônios, Orgão de animal doente ou que
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apresente sinais de decomposiçao, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do prod uto;
c) inutilizaçao do produto;
d) suspensão da venda ou fabricaçao do produto;
e) cancelamento do registro do prod uto;
f) cancelamento do alvará sanitário;
g) cassacão da autorizacão de funcionamento;
h) intervenção administrativa;
I) multa;
XIX - deixar de notificar doenca de notificacão compulsória, quando tiver o

dever legal de faze-b, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) multa;
XX - reter atestado de vacinaco obrigatória ou deixar de executar, dificubtar

ou opor-se a execucão de medidas sanitárias destinadas (a prevencão de
doenças transmissiveis, o que sujeita o infrator pena de:

a) advertência;
b) pena educativa;
c) interdicao, total ou parciab, do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvará sariitário;
e) cassacâo da autorizacão de funcionamento ou da autorização especial;
f) intervençao administrativa;
g) multa;
XXI - opor-se a exigência de provas imunológicas ou a sua execucão pela

autoridade sanitária, o que sujeita o infrator a pena de:
"H 	 a) advertência;

b) interdicão, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento do alvará sanitário:
d) intervençao administrativa;
e) multa;
XXII - aplicar produto quImico para desinfestação e demais substâncias

prejudiciais a saUde sem Os procedimentos necessários a protecao humana
ou sem licença da autoridade competente, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do prod uto;
c) interdigao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvara sanitário;
e) mubta;
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XXIII - aplicar produtos de desinsetização, desratizaçao e higienizaçao de

ambientes, cuja aco se faça por gas ou vapor, em galerias, bueiros. poröes,
sOtãos ou locais em comunicaçâo direta corn residências ou outros ambientes
freqUentados por pessoas ou animais domésticos, sem licença da autoridade
corn petente. o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertência;
b) apreensão do produto;
c) interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto:
d) cancelamento do alvará sanitário:
e) multa;
XXIV reciclar residuos sOlidos infectantes gerados por estabelecimento

prestador de servicos de saUde, o que sujeita 0 infrator a pena de:
a) advertência;
b) interdigão total ou parcial do estabelecirnento, da atividade e do produto;
c) multa:
XXV - proceder a cremação de cadaver ou utilizá-lo contrariando as normas

sanitárias pertinentes, o que sujeita o infrator a pena de:
a) advert(§ncia;
b) interdiçao total ou parcial do estabelecimento e da atividade;
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) multa:
XXVI - impedir o sacrifIcio de animal considerado pela autoridade sanitária

perigoso para a saüde piblica, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) pena educativa:
C) multa:
XXVII - manter condiçâo de trabalho que cause dano a saüde do

trabalhador, o que sujeita o infrator a pena de:
a) advertencia;
b) interdiçäo total ou parcial do estabelecimento. da atividade e do produto;
c) cancelamento do alvará sanitário:
d) intervenção administrativa:
e) multa;
XXVIII - adotar, na area de saneamento, procedimento que cause dano a

saüde pUblica, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) interdiçäo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento do alvará sanitário:
d) multa;
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XXIX - opor-se a acão fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes
no exerciclo de suas funçöes ou obstá-la, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertência;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do prod uto;
d) suspensão da venda ou fabricação do produto;
e) cancelamento do registro do produto;
f) interdicão total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
g) cancelamento do alvará sanitário;
h) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;
i) proibicao de propaganda:
j) multa;
XX)K - fornecer ou cornercializar medicamento, droga e correlatos sujeitos a

prescricão médica, sem observància dessa exigência ou contrariando as
normas vigentes, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto,
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) cassacão da autorização de funcionamento ou da autorizaçào especial;
e) intervençâo administrativa;
f) multa;
XXXI - executar toda e qualquer etapa do processo produtivo, bern como

transporte e utilizacão de produto ou resIduo considerado perigoso, segundo
classificação de risco da legislacão vigente, o que sujeita 0 infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) apreensão do produto;
d) inutilização do produto:
e) suspensão da venda ou fabricacão do produto:
f) cancelamento do registro do produto;
g) cancelamento do alvará sanitario;
h) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
I) multa;
XXXII - deixar de observar as condicöes higienico-sanitárias na

manipulaçao de produto de interesse da saUde, quanto ao estabelecimenlo,
aos equipamentos, aos utensilios e aos funcionários, o que sujeta o infrator a
pena de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
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C) apreensão do produto;
d) inutilizaçao do produto;
e) suspensão da venda ou fabricacáo do produto:
f) cancelamento do registro do prod uto:
g) interdiqào total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cancelamerito do alvará sanitário;
i) cassação da autorizaçâo de funcionamento ou da autorizaçao especial:
j) multa:
XXXIII - fabricar ou fazer operar máquina ou equipamento que ofereça risco

para a saUde do trabalhador, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) apreensâo do prod uto:
d) inutilização do produto;
e) suspensào da venda ou fabricação do produto:
f) cancelamento do registro do produto;
g) interdcào total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cancelamento do alvará sanitário:
I) proibiçao de propaganda:
j) multa;
XXXIV - descumprir. por empresa de transporte, seus agentes e

consignatários, comandantes ou responsáveis diretos por embarcaçao,
aeronave, ferrovia, vejculo terrestre. nacional e estrangeiro, norma legal ou
regulamentar, medida, formalidade ou outra exigéncia sanitéria, o 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 alvará sanitário:
e) multa:
XXXV - inobservar exigéncia sanitária relativa a imóvel, equipamento ou

utensIlio por quem detenha legalmente a sua posse, o que sujeita o infrator a
pena de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvará sanitário;
e) multa;
XXXVI - descumprir qualquer Iei, norma ou regulamento destinados a
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promover, proteger e recuperar a saUde. o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia:
b) pena educativa;
c) apreensão do produto;
d) inutilizaçâo do produto;
e) suspensao da venda ou fabricação do produto:
f) cancelamento do registro do produto;
g) interdicão, total ou parcial. do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cancelamento do alvará sanitário;
I) cassação da autorização de funcionamento ou da autorizacâo especial;
j) irnposição de contrapropaganda;
k) proibicäo de propaganda;
I) multa:
XXXVII - descumprir ato que vise a aplicacão da legislagão pertinente.

emanado da autoridade sanitária competente, o que sujeita o infrator a pena
de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) apreensão do produto;
d) inutilizacâo do produto;
e) suspensão da venda ou fabricação do produto:
f) cancelamento do registro do produto:
g) interdicão, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cancelamento do alvará sanitário:
i) cassacäo da autorização de funcionamento ou da autorizaçâo especial;
j) imposicão de contrapropaganda:
k) proibicão de propaganda:
I) multa:
XXXVIII - exercer ou permitir o exercIcio de encargos relacionados com a

prom ocão e a recuperacão da sa6de por pessoa sern a necessárla habilitação
legal, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia:
b) interdi(;âo, total ou parcial, do estabelecirnento, da atividade e do produto:
c) multa.

Seção III
Do Processo Administrativo

Art. 114 - As infraçOes a Iegislacão sanitária serao apuradas por meco de
processo administrativo próprio, iniciado corn a lavratura do auto de infraçâo,
observados os ritos e Os prazos estabelecidos nesta lei.
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Parágrafo iinico - 0 processo administrativo sera instaurado na instância

administrativa que verificar a j nfraqao. observado o disposto no art. 23, II,
desta lei.

Art. 115- A autoridade sanitána, no exercicio da acao fiscalizadora, lavrará,
no local em que for verificada a nfraçao ou na sede da repartição sanitária, o
auto da infração sanitária, que conterá:

- nome do infrator, seu domicIio, residéncia e os demas elementos
necessános a sua qualificaçao civil;

II - local, data e hora da Iavratura do auto de infraçao;
III - descriçao da infraçao e menção 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 e do autuante;
VII - prazo para interposiçäo de recurso, quando cabivel.
§ 10 - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, sera feita. neste, a

menção do fato.
§ 2° - 0 fiscal sanitárro é responsável pelas declaraçoes que fizer no auto

de infraçào, sendo passivel de puniçao. por falta grave, em caso de falsidade
ou omissão dolosa.

Art. 116 - 0 infrator sera notificado para ciência do auto de infração:
- pessoalmente;

II - pelo correio ou por via postal;
Ill - por edital, se estiver em local incerto ou desconhecido.
§ 10 - 0 edital de que trata este artigo sera publicado, uma Unica vez, na

imprensa oficial ou em jornal de grande circulação local. considerada
efetivada a notificaçao cinco dias após a publicação.

§ 2° - Se a infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciéncia
disso, o fato sera consignado por escrito pela autoridade que efetuou a
notificação.

Art. 117 - Após a Iavratura do auto da infraçào. se  ainda subsistir para o
infrator obrigaçâo a cumprir, sera expedido edital fixando o prazo de trinta
dias para a seu cumprimento, observado o disposto no § 1° do art. 116 desta
lei.

§ 1° - 0 prazo para o cumprimento da obrigaçáo de que trata o caput
deste artigo poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse
püblico.
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§ 20 - A inobservância da determinacão contida no edital de que trata este
artigo acarretará, além de sua execução forçada, a imposicão de multa diana
ate a cumprimento da obriga ção, sem prejuizo de outras penas.

Art. 118 - Aplicada a pena de multa, a infrator sera notificado e efetuará 0

pagamento no prazo de trinta dias contados da data de notificação.
§ 1° - 0 não-recolhimento da multa no prazo fixado neste artigo acarretarà

sua inscrição para cobranca judicial.
§ 2° - A multa imposta em auto de infracão poderâ sofrer reduçâo de vinte

por cento case o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte dias contados
da data em que for notificado.

Art. 119 - A apuracäo de ilicito, em se tratando de produto sujeito ao
controle sanitário, far-se-6 mediante a apreensão de amostra para a
realização da análise fiscal e de interdição, se for o caso.

§ 1° - A apreensão de amostra do produto para a análise fiscal ou de
controle poderá ser acompanhada de interdição nos casos em que sejam
flagrantes os indicios de alteracâo ou adulteração do produto ou substância.
hipótese em que a interdiçào terá caráter preventivo ou de medida cautelar.

§ 2° - A análise fiscal será realizada em Iaboratório oficial do Ministério da
Saüde ou em órgão congénere estadual ou municipal credenciado.

§ 3° - A amostra, colhida do estoque existente e dividida em trés partes.
sera tornada inviolável, para que se assegurem as caracteristicas de
conservaçao e autenticidade, sendo uma delas entregue ao detentor ou
responsável pelo produto, para servir de contraprova, e as duas outras
encaminhadas ao laboratório oficial de controle.

§ 4° - Se a quantidade ou a natureza do produto não permitirem a coleta da
amostra de que trata o parãgrafo anterior, sera ele levado ac, laboratório
oficial, onde, na presenca do possuidor ou responsável e de duas
testemunhas, sera realizada a análise fiscal.

§ 5° - No case de produto perecivel, a análise fiscal não poderá ultrapassar
dez dias e. nos demais casos, trinta dias contados da data de recebimento da
amostra.

§ 6° - Nos cases em que sejam flagrantes as indicios de risco para a sake.
a suspensão de venda ou de fabricaçäo de produto acompanhará a
apreensäo de amostra e terá caráter preventivo ou cautelar e durará o tempo
necessário a realizacão dos testes de provas, das análises ou de outras
providéncias requeridas, não podendo exceder noventa dias, findos Os quais
sera a produto automaticamente liberado.

§ 70 - Da análise fiscal sera lavrado laudo minucioso e conclusivo, que sera
arquivado no Iabaratório oficial, extraindo-se cópias para integrar 0 processo
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da autoridade sanitãria competente, para serem entre g ues ao detentor ou ao
responsável e para o prod utor, se for o caso.

§ 8° - Se a análise fiscal concluir pela condenação do produto, a autoridade
fiscalizadora notificará o interessado para, no prazo de dez dias, apresentar
recurso.

§ 9° - Imposta a suspensão de venda e de fabricaçao de produto decorrente
do resultado do laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará
constar no processo o despacho respectivo e lavrará o auto de suspensao.

Art. 120 - Caso o infrator discorde do resultado do laudo de análise fiscal,
poderá requerer, no prazo de dez dias contados da data da notificaçào do
resultado da análise, pericia de contraprova, apresentando a amostra em seu
poder e indicando o seu perito.

§ 1° - Decorrido o prazo fixado neste artigo sem a apresentaçao de recurso
pelo infrator, o laudo da análise fiscal será considerado definitivo.

§ 2° - A pericia de contraprova nâo será realizada no caso de a amostra
apresentar indicios de alteração ou violaçao, prevalecendo, nessa hipótese, o
laudo condenatôrio.

§ 3° - Aplicar-se-a a pericia de contraprova o mesmo método de análise
empregado na análise fiscal condenátoria, salvo se houver concordância dos
peritos quanto ao emprego de outro.

§ 4° - No caso de divergéncia 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 laboratórjo oficial.

§ 5° -. 0 recurso de que trata o parágrafo anterior será 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 serão apreendidos e inutilizados
pela autoridade sanitária, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis.

§ 1° - A coleta de amostra pare 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.

§ 2° - A autoridade sanitária lavrará Os autos de infração, de apreensão e de
nutilizaçao do produto, os quais serão assinados pelo infrator ou por dues

testemunhas, e nos quais serão especificedos a natureza, a marca, o lote, a
quantidade e a qualidade do produto, a embalagem, o equipamento ou 0
utensil io.

§ 30 - Caso o interessado proteste contra a inutilização do produto ou da
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embalagem, deverá faz6-lo no respectivo auto, o que acarretará a coleta de
amostra do produto para análise fiscal, e será lançado o auto de suspensão
de venda ou fabricação de produto ate a solução final da pendêncca.

Art. 122 - A inutilização de produto e o cancelamento do alvará sanitário do
estabelecimento somente ocorrerão após a publicacao, no ôrgão oficial ou em
jornal de grande circulação local, de decisão irrecorrive!, ressalvade a
hipótese prevista no art. 120 desta lei.

Art. 123 - No caso de condenacâo definitive de produto cuja alteração,
adulteracão ou falsificação nâo impliquem risco a saOde, conforme legislacão
sanitária em vigor, poderá a autoridade sanitária, ao proferir a decisão,
destinar a sua distribuicão a estabelecimentos assistencias, de preferéncia
oficiais.

Art. 124 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados Os prazos
pare recurso sem apresentacão de defesa ou apreciados Os recursos, a
autoridade sanitária proferirá a decisão final.

Parágrafo Cinico - 0 processo será dado por concluso após a publicaçäo da
decisão final, no órgão oficial ou em jornal de grande circulação, e a adoção
des medidas impostas.

Secao IV
Dos Recursos

Art. 125 - 0 infrator poderá apresentar defesa ou impugnacão do auto de
infraçào no prazo de quinze dies contados da data da notificação.

§ 1° - Antes do julgamento da defesa ou da impugnacäo a que se refere
este artigo, a autoridade julgadora ouvirá o fiscal, que terá prazo de dez dias
pare pronunciar-se a respeito.

§ 2° - Apresentada ou nao a defesa ou a impugnacão, o auto de infração
será julgado pebo dirigente do órgão de vigilància sanitária competente em
primeira instância.

Art. 126 - 0 infrator poderá, ainda, recorrer da decisão condenatória a
autoridade sanitária competente, inclusive nos casos de multa, no prazo de
quinze dias de sua ciência ou publicação.

§ 1 1 - 0 julgamento do recurso deverá ser feito por uma Junta de
Julgamento, em segunda instancia.

§ 2° - A Junta de Julgamento receberá o recurso e decidirá sobre ele no
prazo de dez dias contados da data de seu recebimento.

§ 3° - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso pare a eutoridade
superior no prazo de quinze dias de sua ciência ou publicacão.

§ 40 - A Junta de Julgamento de que trata Os parágrafos anteriores deste
artigo terá sua composição e funcionamento regubamentados por ato do
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gestor do respectivo sistema de saUde.
Art. 127 .- 0 recurso interposto contra decisão no definitiva terá efeito

suspensivo relativo ao pagamento da pena pecuniária, nâo impedindo a
mediata exigibilidade do cumprimento da obrigaçäo subsistente.
Art. 128 - No caso de produto de interesse da saüde, decorridos os prazos

legais e considerado definitivo o laudo de análise condenatória, será o
processo encaminhado ao órgão de vigilância sanitária federal para as
medidas cabiveis.

Art. 129 - Náo caberá recurso na hipotese de condenaçáo definitiva de
produto em razão de laudo laboratorial confirmado em pericia de contraprova
ou nos casos de fraude, fa!sificação ou adulteraçào.

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 rernoçâo de órgao, tecido e substãncia humanos para fins de
pesquisa e tratamento obedecerã ao disposto em Iegislação especifica,
resguardada a proibição de comercialização.

Art. 132 - 0 Poder Executivo encaminhará, no prazo de sessenta dias
contados da data de publicação desta lei, projeto de lei dispondo sobre a
criação dos cargos necessários ao cumprimento desta lei, incluindo os cargos
das Diretorias Regionais de SaUde, especialmente o cargo de Fiscal
Sanitáno, na carreira do Quadro de Pessoal da Saüde.

Art. 133 - Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos.
Parágrafo Cinico - Não seré contado no prazo o dia inicial, e prorrogar-se-á

para o primeiro dia Otil o vencimento de prazo que incidir em sábado, domingo
ou dia em que não haja expediente, por decreto de ponto facultativo.

Art. 134 - Os municipios do Estado de Minas Gerais, de acordo corn a
habilitaçao, definida peas Normas Operacionais do Ministério da Saüde, que
ainda não tiverem cbdigos de saüde ou códigos sanitários prbprios utilizarão,
para todos os efeitos, os termos desta lei, no que couber.

Art. 135 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaço.
Art. 136 - Revogam-se as disposiçoes em contrário, em especial a Lei no

4.098, de 23 de marco de 1966.
Sala das Comissöes, 24 de agosto de 1999.
Maria José Haueisen, Presidente - Antonio Roberto, relator - Fábio Avelar.

641
BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 622 REUNIAO ORDINARIA, EM 2418/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Dalmo Ribeiro

Silva e Márcio Cunha
Sumário: Comparecimento - Abertura 1' Parte: 1 a Ease (Expediente): Ata -

Correspondéncia: Oficios - 2 2 Ease (Grande Expediente): Apresentaçâo de
ProposiçOes: Projetos de Lei n

os 512 a 520/99 - Requerimentos n
o
s 582 a

593/99 - Requerimentos dos Deputados Pastor George, Miguel Martini (2) e
Chico Rafael - ProposicOes não recebidas: projetos de lei dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Maria Olivia - ComunicacOes: ComunicaçOes das
Comissôes de Administracão POblica, de Transporte. de Meio Ambiente e de
Direitos Humanos e dos Deputados Alencar da Silveira Junior, Cristiano
Canédo e Hely Tarqüinio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Cristiano Canédo, Maria Olivia e Paulo Piau - Questão de ordem - Suspensão
e reabertura da reunião - Questão de ordem - 2 2 Parte (Ordem do Dia): 1a
Ease: Abertura de lnscricOes - Decisão Normativa da Presidéncia no 5 -
Decisão da Presidéncia - QuestOes de ordem; chamada para recomposicão
de "quorum"; existência de nUmero regimental para prosseguimento dos
trabalhos - Decisão da Presidëncia - Questão de ordem; discurso da
Deputada Elaine Matozinhos; questão de ordem: discurso do Deputado JoOo
Leite; questôes de ordem - Acordo de Liderancas - Decisão da Presidência -
DecisOo da Presidéncia - Leitura de ComunicacOes - Despacho de
Requerimentos: Requerimento contido no Oflcio n o 6/99, do Tribunal de
Contas do Estado; deferimento - Requerimentos dos Deputados Miguel
Martini (2) e Chico Rafael; deferimento - 2 2 Fase: Discussão e Votação de
ProposiçOes: Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovacOo:
verificação de votacáo; inexisténcia de "quorum" para a votacão; anulação da
votaçOo; prejudicialidade do requerimento; questOes de ordem: chamada para
recomposiçOo de "quorum": existéncia de "quorum" para discussOo -
Prosseguimento da discussOo, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda 0
Constituiç0o n o 13/99; discursos dos Deputados João Leite e Hely Tarqüinio;
questOo de ordem; chamada para recomposiçOo de "quorum"; inexistência de
nOmero regimental para o prosseguimento dos trabalhos - Palavras do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adelmo Carneiro Leo - Agostinho Patris - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro
Antonio - Ambrósio Pinto - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada -
AntOnio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael -
Cristiano CanOdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ivo José - João
Batista de Oliveira - João Leite - JoOo Paulo - Joáo Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise
- Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião
Costa - Sebastiào Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl2min, a lista de

comparecimento registra a existOncia de nOrnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro. iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-SecretOrio, para proceder 0 leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 2 a SecretOria 'ad hoc. procede 0 leitura da ata

da reunião anterior, due é aprovada sem restriçOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Márcio Cunha. 1 0-SecretOrio "ad hoc", lé a seguinte
correspondéncia:

0 FtC lOS
Do Sr. Alceu Collares. Presidente da Comissão de Seguridade Social e

Familra. da COmara dos Deputados, encaminhando cópia do Manifesto pela
SaUde, elaborado por essa ComissOo. juntamente corn a Frente Parlamentar
da SaUde, a ConfederaçOo das MisericOrdias do Brasil, a SubcomissOo
Especial para Estudos das Tabelas de Procedimentos dos SUS e a
SubcomissOo de SaOde. (- A Comissão de SaOde.)

Do Sr. Ademir Lucas, Deputado Federal, informando que solicitou

643

diretamente ao Presidente Fernando Henrique Cardoso a inclusOo do Node
de Minas e do vale do Jequitinhonha no Prograrna Federal de Combate 0
Seca.

Do Ten-Brig. - do Ar Marcos AntOnio de Oliveira, Diretor-Geral do
Departamento de Aviacao Civil, em atencOo a requerimento do Deputado
César de Mesquita, que a liberação de recursos para obras no AerOdrorno de
AraxO será levada em consideração por esse Departamento quando do
planejarnento de investimentos do Programa Federal de AuxIlio a Aeroportos.

Do Sr. Mauro Ribeiro Lopes, SecretOrio da Seguranca POblica, solicitando
urgéncia para a votaçOo da Proposta de Emenda 0 ConstituicOo n° 13/99. (-
Anexe-se 0 Proposta de Emenda 0 Constituição n° 13/99.)

Do Sr. Waldemar AntOnio Lemes Fitho. Presidente da COmara Municipal de
Poços de Caldas, encaminhando cOpia de mocOo de repOdio ao Governo
Fernando Henrique Cardoso, aprovada por unanimidade nessa COmara
Municipal, pelo code de 75% no orçamento da ComissOo Naciona! de Energia
Nuclear. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Leonel Antunes Neto, Presidente da COmara Municipal de Mato
Verde informando que, em 5/8/99, o Pe. JoOo Gonçalves Dias renunciou ao
cargo de Prefeito do municipio, tendo, em 6/8/99, o Sr. Geraldo Rodrigues de
Oliveira, Vice-Prefeito Municipal, assumido a Prefeitura da cidade.

Do Sr. Caio Julio César BrandOo Pinto. Presidente da RURALMINAS,
encaminhando relaçOo dos processos urbanos a serem titulados
administrativamente por essa FundaçOo em cumprimento da ConstituicOo
Estadual. (- A Comissão de Politica AgropecuOria.)

Do Sr. AntOnio Erdes Bortoletti. Diretor-Geral do DER-MG, (8), informando,
em atencOo a pedido do Deputado Eduardo Daladier (restauracOo do trecho
entroncarnento da BR-040 - Pornpéu - Martinho Campos - Born Despacho -
entroncamento da BR-262. nas Rodovias MG-460 e MG-164). que tal medida
estO prevista no Programa de RecuperaçOo. Conservacão e ManutençOo
Contratada de Rodovias: em resposta a solicitação do Deputado MOrcio
Kangussu (recapeamento da Rodovia MG-367, no trecho ltaobim - Almenara),
informa que o pedido estO sendo analisado, para inclusOo no Programa de
Obras do DER-MG; encaminhando informaçOes relativas a pedido do
Deputado Ailton Vilela (realizaçOo de obras nos seguintes trechos:
entroncarnento de Nepomuceno - entroncamento de Carmo da Cachoeira;
entroncamento de Carmo da Cachoeira - entroncamento de Varginha;
entroncamento de Varginha - entroncamento de Campanha); informando que
a solicitaçOo do Deputado Gil Pereira (implantacOo e pavimentação do trecho
Porteirinha-Riacho dos Machados) está sendo analisada, para inclusOo no
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Programa de Obras do DER-MG; comunicando, em atençâo ao pedido do
Deputado Cristano Canëdo. que serão reiniciadas as obras de
complementaçäo da implantaçâo e pavimentaçao da Rodovia BR-356, no
trecho Ervália-Muriae; informando que o pedido do Deputado Dimas
Rodrigues (encascaiharnento da rodovia municipal que liga Jaiba a Gado
Bravo) está sendo analisado, para inc!usão no Prograrna de Obras do DER-
MG; informando que a solicitaçao do Deputado Cristiano Canêdo
(implantacao e pavimentaçao do trecho Barão do Monte Alto-PatrocInio do
Muriaé) não poderá ser atendida, devido ao alto custo da obra; informando
que o pedido do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira (restauragão do trecho
Alfenas-Paraguaçu) não poderá ser atendido, devido ao alto custo da obra.

Do Sr. João Bosco Senra. Diretor-Geral do IGAM, agradecendo o convite
para participar da reuruão em que Se ira debater a situação da bacia
Hidrogrâfica da Lagoa da Pampuiha. (- A Comissao de Meio Ambiente.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal, (2). notificando a liberaçâo de recursos financeiros
destinados a este Estado, referentes a parcelas dos contratos assinados com
esse órgão, corn recursos do Orçamento Geral da Uniào. (- A Comissão de
Frscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o
art. 100. inciso XVI. do Regimento Interno.)

Do Sr. José Elcio S. Monteze, Chefe do 6° DRF-DNER, informando que as
obras de duplicação da BR-040, no trecho Oliveira Fortes a Ressaquinha, já
foram rerniciadas, que a recomposiçao das sinalizaçOes vertical e horizontal
sera realizada a medida que as obras forem sendo reahzadas e que, quanto a
meihoria da sinalização, nas proximidades do acesso ao Viaduto Vila Rica, o
assunto já foi encarninhado, corn prioridade, a Residéncia Regional do
referido Distrito.

Do Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende. Ouvidor da PMMG. em
atenção ao Oficio no 1.396/SGM, de 7/7/99. remetendo cópia do Oficio no
96.529, de 31/7/99. do Chefe do Estado Maior da PMMG. em que comunica a
soluçao do assunto de que trata o Requerimento n o 406/99. do Presidente da
Corn issão de Direitos Humanos.

Das Sras. Maria José Tavares Fernandes, Diretora da E. E. Prefeito Gentil
Pereira Lima, e Maria Aparecida dos Reis, Diretora da E. E. Francisco do
Carmo. solicitando a manutenção do apostilarnento, de acordo corn a
legislaçao em vigor, para os atuais Diretores. a revisäo do processo eletivo
para a drreção das escolas estaduais e a não-restrição do nOmero de
mandatos para ocupação do cargo. (- Anexern-se ao Projeto de Lei no
448/99.)
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Da Sra. Fatima Clemente dos Santos e outras, Diretoras de escolas

estaduais, solicitando apoio para a aprovaçào da emenda ao Projeto de Lei no
448/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que assegura aos Diretores de
escola estadual que estäo em exercicio por dois anos o direito de
apostilarnento. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n o 448/99.)

Do Sr. MUclo Wanderley, Diretor das RelaçOes Institucionais da
Superintendéncia do Desenvolvimento do Nordeste, registrando o
recebirnento de convite enviado ao Sr. Superintendente e informando sobre
impossibilidade de comparecer a reunião desta Assernbléia para a qual foi
convidado.

Dos membros do Conseiho Estadual de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Manutençáo e DesenvolvimefltO do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério - FUNDEF-MG -, rnanifestando repCidio pela
Proposta de Emenda a Constituição no 6/99. do Deputado Wanderley Avila,
em que flexibiliza a vinculação dos recursos destinados a educacão, e
solicitando que cada parlarnentar receba cópia deste oficio. (- Anexe-se a
Proposta de Ernenda a Constituicão no 6/99.)

Da Sra. Rita de Cássia Penido. Chiefe de Gabinete do Hospital das Clinicas,
em atenção a requerimento da Cornissão de SaOde, prestando
esciarecimentos reativos a realizaçào de testes anti-HIV. (- A Cornissão de
SaLide.)

Da Sra. Tãnia LUcia Hirochi, 1°-Secretária da AssociaçUo Profissional dos
Docentes da UFMG-APUBH -, solicitando da Casa urna posicão contrária ao
projeto de lei sobre autonomia universitária apresentado pelo MEC. (- A

Corn issUo de Educação.)
Do Sr. Edson Pessoa da Silva, Gerente Regional de Administração da

EMBRATEL, em atencão a requerimento da CornissUo de Defesa do
Consurnidor, prestando informaqbes a respeito do servico de telessexo
internacional. (- A Cornissão de Defesa do Consumidor.)

Dos Srs. Fernando Maximo e Hélcia M. S. Veriato. representantes da UNE
e do DCE UEMG-UNE, respectivamente, solicitando seja marcada outra data
para que o Projeto de Lei no 453/99 seja discutido na Cornissão de Justiça. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei no 453/99.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçâo de Proposigöes

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposicöes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, sâo encarninhadas a Mesa as seguintes proposicöes:
PROJ ETO DE LEI N o 512/99



rx

21

646
Institui a Defensoria da Pessoa Idosa.
A Assembléia Legislauva do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica a Poder Execu5vo autorizado a instituir a Defensoria da

Fessoa Idosa, na estrutura organizacional da Defensoria Püblica do Estado
de Minas Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revoga rn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçao: 0 projeto em tela visa a instituir a Defensoria da Pessoa Idosa

no àmbito da estrutura organizacional da Defensoria Püblica do Estado de
Minas Gerais, colimando ofertar a população idosa do Estado atendimento
digno e diferenclado nas eventuais demandas judiciais em que venha a ser
parte.

São notórias as dificuldades que acometem as pessoas idosas, seja de
ordem econOrnica, seja de ordem social, e, neste particular, grandes são os
prejuIzos que sofrem em razão da auséncia de assisténcia especifica.

o Poder Judiciário, de maneira geral, tern se preocupado, e muito. corn a
celeridade do feito, corn a deslinde mais rápido do litIgio, de forma que a
prestação jurisdicional atenda a expectativa da sociedade num prazo
razoável.

A p roposição é oportuna e vem ao encontro dos anseios desse importante
segrnento populacional, que hoje representa uma grande parcela da
sociedade, para a qual ja prestou servicos ao longo de vários anos.

Assirn sendo, conto corn o apoio de rneus ilustres pares a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça. de Adrninistraçao
Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c
a art. 102, do Regimento Interno.

PROJET0 DE LEI N° 513/99
DispOe sobre a fiscalizaçao de envasilharnento, cornercialização e

drstribuição de Gas Liqüefeito de Petróleo - GLP.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ° - 0 envasilhamento, a comercializaçao e a distribuição fracionada do

Gas LiqUefeito de Petróleo - GLP - serão fiscalizados. no Estado de Minas
Gerais e no que se refere a defesa do consurnidor. pela Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG - e por órgãos de proteção e
defesa do consumidor.

Art. 2° - A frscalizaçao a que se refere a artigo anterior cornpreenderá as
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seguintes aspectos:

- condiçOes de seguranca dos veiculos e de seus equiparnentos,
destinados a transportar a GLP na forma fracionada de distribuição, traduzida
por manutencöes técnicas preventivas e corretivas;

II - identificação, nos botijöes acondicionados do GLP e nos respectivos
veiculos que as transportarn, das ernpresas distribuidoras e dos
revendedores

III - condicôes de seguranca dos botijôes. traduzida por sua conservação,
por rneio de manutencöes técnicas preventivas e corretivas, de acordo corn
as NBRs n°s 8.865 e 8.866 (e suas revisöes), da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT -;

IV - condicöes de segurança para a armazenarnento e a comercaIizaçãa
nos pastas fixos de venda do GLP;

V - curnprimento da legislacão rnetrológica vigente quanta as quantidades
de GLP comercializado:

VI - cumprirnenta dos regularnentos técnicos especificos vigentes, quanta a
qualidade dos botijOes acondicionadas do GLP e dos veiculos que as
transportarn;

VII - cumprirnento dos direitos bãsicos do consurnidor enumerados na Lei
Federal n° 8.708 (Codigo de Defesa do Consurnidar).

Art. 3° - Ficarn as ernpresas distribuidoras e as revendedores de GLP, na
forma de distribuiçãa fracionada ao consumidor, obrigados a cornercialzar
botijöes que tenharn a mesma marca estarnpada nos botijöes, no rótulo que
contérn as instruçôes ao consumidor e no lacre de vedação dos botijOes.

Parágrafo ünica - 0 rótulo corn as instrucães ao consurnidar deverá
abedecer ao rnodelo aprovado pelo IPEM-MG, a ser fixado em ato própria.

Art. 4° - As ernpresas distribuidoras e as revendedores ficam abrigados a
identificar e a caracterizar adequadamente cada urn dos velculos
transpartadores do GLP na forma fracionada.

Paragrafo ünico - 0 IPEM-MG especificará, par rneio de ato próprio, as
farrnas de identificação e caracterizaçâa dos veiculas, obedecida a Iegislacão
vigente.

Art. 5° - Os pastas fixos de venda deverão apresentar identificaçãa visual
ao consumidor, contendo obrigatariamente a logarnarca da distribuidara que
representa.

Art. 6° - Os botijôes acondicionadas de GLP deverão apresentar candiçöes
de segurança, devendo, para tanta, ser subrnetidos, sisternaticamente, a
rnanutençöes preventivas e corretivas pelas respectivas empresas
distribuidoras.
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Art. 7°- Compete ao IPEM-MG fiscalizar e inspecionar Os botijOes,

verificando sua conformidade as normas e aos regulamentos técnicos
especificos em vigor.

Art. 8° - Os veiculos rodoviários e seus equipamentos destinados ao
transpor-te do GLP na forma fracionada deverão atender as condicoes
técn icas constantes nos respectivos regulamentos técnicos especificos
vigentes e ser submetidos, sistematicamente, a manutençao preventiva e
corretiva pelas respectivas empresas distribuidoras e pelos revendedores.

Art. 9° - Os veiculos rodoviários e seus equipamentos (carrocaria)
destinados ao transporte do GLP na forma fracionada, tendo em vista os
regulamentos técnicos vigentes. deverão. obrigatoriamente, ser
inspecionados e capacitados (certificados) pelo PEM-MG.

Art. 10 - Para fins de reposição dos botijães inutilizados, bern como para
acréscimo ao universo existente atualmente, somente poderão entrar no
mercado botijôes novos, devidamente certificados pelo INMETRO, no âmbito
do Sistema Brasileiro de Certificação - SBC -, ou requalificados, sendo esta
condição atestada pela existéncia da marca nacional de conformidade ou
daquela que identifique a requalificação.

Art. 11 - Para a execuçao desta lei, fica garantido aos agentes fiscais a livre
acesso as dependéncias onde sejam acondicionados, distribuldos,
transportados, expostos a venda e comercializados as produtos e as serviços
nesta referidas. bern como a documentaçao pertinente.

Art. 12 - 0 Diretor-Geral do IPEM-MG poderá baixar atos complementares
normativos para regular o cumprimento e a operacionalização desta lei.

Art. 13 - Os veiculas rodoviários identificados e caracterizados de uma
determinada empresa distribuidora somente poderào ser utilizados no
transporte e na comercializaçâo de botijöes engarrafados e lacrados por essa
mesma empresa. vetado a transporte e a comerciaiização de botijöes cheios
e lacrados por outras distribuidoras.

Art. 14 - 0 descumprimento das obrigaçôes previstas nesta lei sujeitará a
infrator as penalidades previstas na Lei n° 8.078. de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor). e na Lei Federal n° 5.966, de 1973.

Art. 15- Para a cumprimento desta lei, o IPEM-MG e as órgãos de proteção
e defesa do consumidor são campetentes para expedir todos Os documentos
fiscais necessários, respeitadas suas areas especificas de atuaçãa.

Art. 16 - As empresas distribuidoras e as revendedores ficam obrigados a
fornecer a GLP nas condiçôes técnicas em que o receberam do produtor.
acondicionando os botijöes corn condiçoes de segurança e manutençao,
ficando responsáveis por eventuais danos causados par acidentes ou

649
prejuizos decorrentes de ma conservacão ou defeitos apresentados por
botijöes, desde que comprovados por perIcia técnica competente, sem
prejuizo de outras penalidades que, porventura. couberem.

Art. 17- Cabe ao IPEM-MG o controle metrológico quantitativa dos
recipientes de GLP comercializados no Estado de Minas Gerais.

Art. 18 - A comerciahzação do GLP par meio de postos fixos so será
permitida quando estes estiverem adequados tecnicamente as candicöes de
seguranca minima estabelecidas pela legislacão vigente.

Parégrafo Cjnico - Comprovada a inadequacao, caberá interdição do
estabelecimento que estiver em atividade, sem prejuizo de autras
penalidades, ate que se corrijam as irregularidades.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 20 - Revogam-se as disposicoes em contrario.
Sala das Reuniôes. 19 de agosto de 1999.
João Paulo - Elaine Matozinhos - Dalmo Ribeiro Silva.
Justificacão: A atividade objeto desta proposicão se encontra sem nenhuma

reguiamentação nem fiscalizaçao, depois de vencido a convênio feito entre a
Agéncia Nacional de Petróleo - ANP - e a IPEM-MG. 0 consurnidor tern sido
permanentemente lesado, ao comprar botijöes de gas que não trazem a
quantidade do produto que é vendida . As revendas clandestinas são hoje em
maior quantidade do que as regulares. 0 estado de conservacão dos botrjOes
é precário. 0 risco é enorme. Par meio desta iniciativa, estamas buscando
dotar a IPEM-MG de autonamia para fiscalizar a atividade, sem depender da
ANP.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/c a art. 102, do Regirnento Interna.

PROJ ETO DE LEI N° 514/99
Autoriza a Poder Executivo a conceder beneficia fiscal a pessoa juridica

que ofereça programa habitacional para seus funcionarios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder beneficia fiscal a

pessoa jurIdica que afereca programa habitacional para seus empregados.
Parágrafo ünico - 0 beneficio será utilizado pelo contribuinte como crédita

na apuracão do Imposta sabre a Circulaçãa Mercadorias e sabre Prestaçôes
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comuncacão -
ICMS.

Art. 2° - Para fazer jus ao beneficio desta lei, deverá a pessoa juridica
interessada cornprovar a real implantacão e a utilizaçãa dos programas
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habdacionais pelos seus empregados, conforme dispuser o regularnento.

Parágrafo Onico - 0 direito ao beneffcio depende de prévia inscrição junto a
Secretaria da Fazenda, devendo os rnteressados apresentar as informacoes
solicitadas, bern como os documentos comprobatórios.

Art. 3° - 0 Poder Executivo fixará o lirnite máximo do beneficio a ser
concedido, nâo podendo ser superior a vinte e cinco por cento dos gastos
efetivamente efetuados corn os programas e para os quals nao houver
ressarcimento por parte dos empregados beneficiados, nem superior a vinte e
cinco por cento do imposto a ser recoihido em cada exercIcio financeiro.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
da data de sua publicação.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor no prirneiro dia do exercIcio seguinte a sua
publicação.

Art. 6° - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniôes. 19 de agosto de 1999.
Maria Olivia
Justificaçao: A Constituição da repiblica estabelece como competéncia

cornum da União, dos Estados e dos municipios a promoçào de prograrnas
de construçao de moradias e a meihoria das condiçôes habitacionais.

Pretendemos, corn esta iniciativa, incentivar as empresas a investir na
qualidade de vida de seus empregados. A carência de habitação é urn dos
graves problemas a ser enfrentado pela adrninistraçao püblica, o qual os
governos não tern conseguido resolver ao longo de décadas.

Esperamos. corn a medida, colaborar para que o poder pOblico e a iniciativa
privada possam empreender esforços conjuntos para diminuir o deficit
habitacionaL

Aquilo que o Estado deixar de arrecadar em funçâo da concessão do
beneficio sera compensado pelo ganho social que se terá conseguido.
Ademais, propusemos para o exercicio seguinte a publicaçâo a vigéncia da lei
resultante desse projeto, para que se possa prever o impacto na arrecadação,
bern corno possarn ser feitas as adequaçOes necessárias no orçamento.

A medida Ira tambérn contribuir para a redução do desemprego e o
incrernento da atividade econômica.

Contamos corn a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscaiização
Hnanceira para parecer, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 515/99
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Autoriza o órgão estadual de trânsito a isentar de multas infraçöes de

trénsito que venham a ser cometidas no periodo de 0 a 5h30min. nos
sernáforos corn vigia eletrOnico.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art.1 0 - Ficam isentas de multas as infraçöes de trânsito cometidas no

periodo de 0 a 51-i30min, corno avanço de sinai e estacionarnento proibido.
Paragrafo ünico - A isenção mencionada está condicionada aos semàforos

vigiados por equiparnentos eletrOnicos, tais corno radares e cameras
fotog ráficas.

Art. 2° - 0 DETRAN prornoverá ampla campanha esciarecedora e educativa
dos motivos da isenção.

Art. 3° - 0 DETRAN teré o prazo de trinta dias, após a publicacão desta lei,
para adequar-se a ela, por rneio de decreto ou resoiucao.

Art. 4 1 - Esta iei entra em vigor na data de sua pubiicacâo.
Art. 5 1 - Revoga rn-se as disposicâes em contrario.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1999.
Alencar da Silveira JCinior
Justificação: Motivarn-nos a apresentar este projeto os in6meros probiemas

vivenciados peios motoristas durante a madrugada. Aqueles que obedecern
as regras estão sujeitos a assaltos, não raras vezes corn requintes de
violëncia.

Por outro lado. reconhecemos que o avanço de sinai aurnenta a
probabilidade de colisão e abairoarnento.

Nosso projeto visa motivar urna discussão para que o órgão encarregado
do trãnsito encontre urn denominador cornum. Sugerimos a isenção das
muitas, corn urna campanha esciarecedora e educativa, porque, se o avanco
de sinai implica probabilidade de acidente, a obediência a legisiacão, corn a
parada obrigatória. irnpiica possibilidade de violéncia.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justiça, de Transporte e de
Fiscaiizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102.
do Regirnento lnterno.

PROJETO DE LEI N o 516/99
Declara de utilidade pOblica o EPRE - Educandário Presbiteriano Renovado,

corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assernbiéia Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pOblica o EPRE - Educandário

Presbiteriano Renovado, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogarn-se as disposicöes em contrário.
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Sala das Reunioes, 18 de agosto de 1999.
Joäo Leite
Justficaçao: 0 EPRE - Educandário Presbiteriano Renovado, corn sede no

Municipio de Belo Horizonte é entidade civil sem fins lucrativos fundada em
1987 e que oferece assistência médico-odontologica, abrigo e educação as
crianças do Bairro Jardim Alvorada, em Belo Horizonte.

o reconhecjmento da entidade como de utilidade p6blica fortalecerá
trabaiho que vem sendo realizado e trará melhorias para a população carente
de Belo Horizonte. Por isso conto corn o apoio dos nobres colegas para a
aprovaçao desta proposiçao.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 517/99
Concede isengão do pagamento do Imposto sobre a Propriedade de

Veicujos Automotores .- PVA -, na hipótese que especifica, e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o proprietário de velculo automotor novo, movido

exciusivamente a á!cool, adquirido no perlodo compreendido entre a data da
publicação desta lei e 31 de dezembro de 2000, isento do pagamento do
Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA -, nos
exercicios de 1999, 2000 e 2001.

§ 10 - Para as efeitos desta lei, considera-se novo a veiculo sem uso, ate a
sua saIda promovida por revendedor ou diretamente do fabricante ao
consumidor final.

§ 20 - 0 Poder Executivo discipiinará em regulamento as formalidades a
serem observadas para a concessão do beneficio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniôes, de agosto de 1999.
Paulo Piau
Justificaçao: A praposta ora apresentada tern por escopo conceder, para os

exercicios de 1999. 2000 e 2001, a isençao do IPVA, relativa aos veIculos
automotores novos, movidos exciusivamente a álcool, adquiridos no periodo
compreendido entre a data da publicaçáo da lei e 31 de dezembro de 2000.

A medida objetiva fomentar o uso do veiculo a álcool, contribuindo, ainda,
para estimular a desenvolvimento do setor alcooleiro e ampliando, em
conseqUència, a oferta de emprego aos trabaihadores rurais.
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A retomada da fabricacão e das vendas de velculos movidos a álcool
permitrrá maior circulação de uma frota que nao polui a meio ambiente e a
soerguimento do PROAL000L, evitando a importacão de petróleo e
contribuindo para a desenvolvimento de tecnologia avançada para a produção
de velculos a álcool.

A implantacão pelo Governo do Estado de uma polItica para a agronegócia
sucroalcooleiro, somada a incentivos fiscais a produçao de veiculos a álcool,
proporcionando linhas especiais de crédito e a promocão de divulgação dos
programas de apoio ao usa do álcool é fundamental para a êxito econâmico
no setor.

Tenda em vista a natureza da matéria, e as futuros resultados quanta ao
emprego, a renda ea qualidade do meio ambiente, venho solicitar aos nobres
pares que a apreciacão da proposicäo se faça era caráter de urgéncia.

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

PROJETO DE LEI N O 518/99
Altera a Lei a° 6.763, de 26 de dezernbra de 1975, no que se refere a

reduçao da carga tributária nas operacöes corn energia elétrica na srtuacão
que menciona e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 12 da Lei n° 6.763. de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 17:
"Art. 12- .........
§ 17 - Fica a Fader Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condiçöes previstas em regulamento e mediante dados fornecidos pela
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimenta e pelas
companhias de energia elétrica corn atuacao no Estado, a reduzir a carga
tributária para ate doze par cento nas operaçöes corn energia elétrica
destinadas a atividades de irrigaçáo desenvolvidas pelas produtores rurais.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo, produzindo
efeitas no prirneiro dia do exercicio imediatamente subseqüente ao de sua
publicaçao.

Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrario.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Paulo Piau
Justificaçào: Alguns desafios urgentes são impostos ao Pais e, par

conseguinte, ao Estado de Minas Gerais, tais coma rnanter Os preços dos
alimentos em patamares acessiveis a maioria da populaçao, garantir
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remuneraçâo adequada ao produtor rural. tornar a atividade agricola
economicamente viável, competir nos mercados interno e externo corn
produtos agricolas de qualidade.

Para tal, é imprescindivel incrementar a agricultura irrigada corn a moderna
tecnologia disponivel, conseguindo-se alta produtividade. em regime de
economia de escala, Segundo o atual conceito de desenvolvimento
sustentável, de que se deve manter equilIbrio técnico e racional entre o
sistema produtivo e o ambiental, reduzindo a expansão de areas e evitando 0
desmatamento.

A produçao de grãos no Estado de Minas Gerais se tern mantido estagnada
ao longo dos Oltimos anos, não ultrapassando 6 milhOes de toneladas, apesar
do altissimo potenciaf hIdrico da grande maioria de suas regiOes. Uma das
formas de fazer reverter esse quadra é a prática da agricultura irrigada, que é
possivel por meio de estimulo aos produtores, mediante incentivos e
beneficios fiscais pelo Governo Estadual, coma a reduço da carga tributária
do ICMS nas operaçöes corn energia elétrica destinada a irrigação.

o beneficio fiscal previsto neste projeto de lei ira estirnular o aurnento do
plantio em areas irrigadas do Estado, corn produtividade fisica superior duas
a trés vezes àquelas obtidas em agricultura de sequeiro, a que iria näo
apenas compensar, coma também elevar a arrecadação do ICMS agregado
pela produçâo agricola, corn efeito multiplicador de alto vezes. praticamente.

Por isso, solicitamos a apoio de todos os nossos pares a aprovaçâo da
proposição que apresentamos.

- Publicado, va o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer. nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N o 519/99
Declara de utilidade pablica a Fundaçao Vida, corn sede no Municipio de

U na 1.
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundaçao Vida, corn sede no

Municipio de Unal.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revo g arn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Maria José Haueisen
Justificaçào: A Fundaçao Vida, fundada em 23/8/94, é entidade beneficente

e sem fins lucrativos. Suas atividades visam a assisténcia ao rnenor e a sua
reeducaçâo moral. cristã e intelectual. capacitando-o, de acordo com as
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recursos possiveis, a integrar-se no processo de profissionalzacâo. A
entidade presta também serviços de assisténcia médica e dentária.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
püblica, tItulo que se Ihe pretende conceder em reconhecimento aos bans
servicos prestados ao povo de Unai, razão pela qual solicitamos a anuência
dos nobres colegas a este projeto de lei.

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

PROJ ETC DE LEI N o 520/99
Torna obrigatória a inserção de Noçöes de Direitos Humanos em concursos

pübiicos e cursos internos de órgãos da administração do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Noçoes de Direitos Humanos torna-se matéria curricular obrigatória

em todos as concursos de provas e de provas e titulos para admissão de
novos servidores no àmbito do Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - A Policia Militar, a Corpo de Bombeiros Militar e a Policia Civil do
Estado deverão inserir Nocoes de Direitos Humanos em todos as seus cursos
internos de formacão e aperfeiçoamento de praças, oficiais, delegados,
agentes, investigadores e similares.

Art. 30 - A prática do respeito aos direitos individuais do cidadão passará a
ser anotada nos Boletins Pessoais Curriculares dos servidores civis e
militares e será dada fundamental e prioritãrio nos processos adrninistratrvos
de acessos, promacöes de cargos, funcoes e patentes ou demissöes e
expulsOes motivadas.

Art. 4° - 0 Poder Executivo regulamentarà esta lei dentro de sessenta dias
contados a partir da data de sua publicacão.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1999.
Ermano Batista
Justificação: Ao nos prepararmos para a inicio do terceiro milénio,

certamente terernas que repensar a respeito aos direitos e as garantias
individuais de cada urn de nos, coma cidadãos, e exigir a cumprimento. por
parte de quem exerce a poder, dos direitos fundamentais do hornem.

Assim coma parcelas significativas da nossa sociedade exigem o
cumprimento das leis ambientais que garantem as direitos de animals e
plantas em seus biossistemas, é inadmissivel que assistarnos ao desrespeito,
por parte daqueles que exercem a poder., dos direitos básicas da pessoa



r
656

humana.
Os massacres de seres humanos que a hstôha mais recente registra nos

humilham como cidadäos, e nossa inércia e apatia nos tornam co-
responsáveis pela omissão.

Entendemos ser necessário dotar o apareiho policial de estruturas mais
modernas, bern diferentes das atuais, que foram herdadas da ditadura militar.
0 recente levante de policiais na tragétha ocorrida em Betim nos mostra a
necessidade de se fazer algo. Os tempos são outros. Nossa sociedade
mudou o Pals. Respiramos novas ares, somos mais experientes, e nossas
instituiçöes não precisam mais ser testadas.

No entanto, algo de velho, ultrapassado, arcaico, quase medieval sobrevive
nos apareihos de segurança pOblica e se resume tão-somente na completa
ndiferença aos direitos do homem, fundamentais para a nossa própria
sobrevivéncia harmonica, pals somos animals politicos.

- Pubhcado, vai a projeto as ComissOes de Justica, e de Adminrstraçao
PObirca para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
nterno.

REQUE RIM ENTOS
N° 582/99, dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Hely Tarquinio.

solicitando seja formulado pedido de informaçoes ao Cornandante-Geral de
PMMG sobre as operaçoes militares realizadas na região de Furnas por
determinaçao do Governador do Estado. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 583/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratuiaçOes corn a Conselho Regional de
Corretores de lmóveis - CRECI-MG - pela passagem do Dia do Corretor de
movers, em 27 de agosto. (- A Comissao de Turismo.)

N o 584/99, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja enviado ac, Secretário
do Planejamento pedido de informaçoes sobre a real situaçao econômico-
frnanceira do PRODETUR e sua area de abrangéncia politico-administrativa
no Estado.

N° 585/99, da ComissOo de Defesa do Consumidor, solicitando seja
formulado apelo ac, Comandante-Geral da PMMG corn vistas a que remeta a
essa Comissão cópia da tese defendida por ele sobre a atuacao dos
"fianelinhas". (- Distribuidos 0 Mesa da Assembléia.)

N° 586/99, da ComissOo de Defesa do Consumidor, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente da Agenda Nacional de Telecom unicaçOes -
ANATEL - para que constem, na fatura de serviços de telecomunicaçOes, os
dados relativos a cada ligaçao telefOnica efetuada. (- A CornissOo de Defesa
do Consumidor.)
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N o 587/99, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao

SecretOrio de Direitos Humanos corn vistas a que Gleimerson de Souza
Santos seja transferido da Delegacia de Furtos e Roubos para a Penrtenciária
de Neves.

N° 588/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encarninhada a
Defensoria POblica a denCincia apresentada por Ezequiel Domingos Teixeira e
EustOquio Teixeira da Cunha.

N° 589/99, do Deputado João Leite, solicitando seja encarninhada a Vara de
Execuçöes Crirninais a denOncia apresentada por Vanilza Aparecida Amaral
em name de AntOnio Carlos de AraOjo Fonseca.

N° 590/99, do Deputado JoOo Leite, solicitando seja encaminhada a
Corregedoria-Geral de Justica a denOncia apresentada par João de Paula. (-
Distribuidos a Comissão de Direitos Humanos.)

N° 591/99, do Deputado José Milton, solicitando seja encaminhado oficio ao
SecretOrio da SaOde corn vistas a inclusão, no SUS, do medicamento
Simulect, por ser de grande necessidade no tratamento de transplantes
renais.

N° 592/99, do Deputado José Milton, solicitando seja encaminhado oflcio ao
SecretOrio de AssistOncia 0 Sa0de do Ministério da SaOde corn vistas a
inclusOo, no SUS, do medicamento Sirnulect, par ser de grande necessidade
no tratarnento de transplantes renais.

N° 593/99, do Deputado José Milton, solicitando seja encaminhado oficio ao
Ministro da SaUde corn vistas a inclusão, no SUS, do medicamento Sirnulect,
par ser de grande necessidade no tratamento de transplantes renars. (-
Distribuidos 0 Comissão de SaOde.)

Do Deputado Pastor George, solicitando seja promovido urn ciclo de
debates para discutir e propor acOes corn vistas a revrtalrzacão do Aeroporto
Internacional de Confins. (- A Mesa da Assembléra.)

- São tarnbém encaminhados 0 Mesa requerirnentos dos Deputados Pastor
George, Miguel Martini (2) e Chico Rafael.

ProposiçOes Não Recebidas
- A Mesa deixa de receber as seguintes proposicOes

PROJETO DE LEI N°
Autoriza o Poder Executivo a irnplantar cursos na area que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado a Poder Executivo a implantar na Policra Militar e na

PolIcia Civil curso de Direitos Humanos e Cidadania.
Art. 2 0 - 0 curso sera ministrado pelo periodo minima de trés meses, nos

departamentos de ensino da Policia Militar e na Academia Estadual de PolIcia
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Civil - ACADEPOL.
Art. 3° - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta

dias.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5c- Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, de agosto de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: E notôrro o nivel de conscientizaçao que se verifica nos dias

atuais, nos mais diversos segmentos da sociedade, no que diz respeito aos
direitos humanos e a cidadania.

Concomrtantemente as acOes desenvolvidas pelos órgãos de governo nas
suas diferentes esferas, observamos as importantes acôes empreendidas
pelas organizaçOes não governamentais - ONG's -, que tern buscado
sedimentar, em distintas camadas sociais, esses valores inerentes a pessoa
humana.

Atento a essa realidade, apresento esta proposiçao, que visa a implantar,
nos curriculos de formação da Policia Militar e da Policia Civil, cursos que
contemplem maténas referentes aos direitos humanos e a cidadania,
proporcionando aos profissionais que são investidos de tao nobre e dificil
atribuição orientaçôes básicas, que enriqueçam a sua formação e lhes
proporcionem condiçoes minimas para o enfrentamento das mais diferentes
situaçöes corn que se depararn no exercicio diário de sua ãrdua missão.

Por estas razöes, conto corn o apoio dos meus nobres pares a aprovação
deste projeto de lei.

- Semelhante proposição fol apresentada anteriormente pelo Deputado
Ermano Batista.

PROJ ETO DE LEI N°
Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária na aquisição de

motocicleta destinada ao serviço de moto-táxi.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975. passa a

vigorar acrescido do seguinte § 16:
"Art. 12- ......
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma. no prazo e nas

condiçôes previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para ate
doze por cento do ICMS incidente nas operaçôes internas corn motocicletas,
desde que excusivamente destinadas ao serviço de moto-táxi.".

Art. 2° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de sessenta
dias a contar da data de sua pubicaçao.
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Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, produzindo

efeitos no exercicto imediatamente subseqüente ao de sua publicacão.
Art. 40 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 19 de agosto de 1999.
Maria Olivia
Justificação: Nos termos do art. 155. inciso VI, da Constituição Federal, o

Estado poderá reduzir a alfquota interna do ICMS ate o limite máximo da
aliquota interestadual, que é de 12% para as regiöes Sul e Sudeste, conforrne
a Resolucão n° 22, de 1989, do Senado Federal. Esta proposicão se coaduna
corn o citado preceito constitucional, autorizando o Poder Executivo a reduzir
dos atuais 18% para 12 0110 a carga tributária incidente nas operaçöes internas
corn motocicletas, desde que exciusivarnente destinadas ao servico de rnoto-
taxi. Sabe-se que o servico de moto-táxi cobre atualmente as grandes e
médias cidades do Estado, corn oferta de serviço piiblico de transporte a
baixo custo. A proposicão visa a estimular o servico. possibilitando a
aquisição de rnotocicletas novas em busca de qualidade na prestacão do
serviço de moto-táxi. For essas razOes, solicitarnos o apoio dos nobres
Deputados a aprovacão deste projeto de lei.

- Serneihante proposicào foi apresentada anteriorrnente pelo Deputado
Fábio Avelar.

Comunicaçöes
- São também encarninhadas a Mesa comunicaçöes das Comissöes de

Administração PUblica. de Transporte, de Meio Ambiente e de Direitos
Humanos e dos Deputados Alencar da Silveira Junior, Cristiano Canédo e
Hely Tarqüinio.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Cristiano Canédo.
O Deputado Cristiano Canédo - Sr. Presidente, caros coegas. gostaria de

manifestar, neste mornento, meu pesar diante da perda do grande politico e
notável pessoa humana que fol Pio Canédo.

Como Deputado e sobrinho, quero destacar não so a sua atuação como
hornern pOblico, mas também suas qualidades no exercicio do papel de
patriarca e mernbro ativo na convivência familiar-

Como sobrinho, posso garantir que o tio Pic, era admirado por todos Os

irmãos, netos e sobrinhos e considerado urn exernplo a ser seguido na
fa rn ii ia.

Corn o falecimento de seu pai, Afonso Augusto CanOdo. Pio tornou-se a
chefe da familia, sendo rnuito respeitado por todos, sempre.

Desde o inicio de sua atuação pOblica, Plo Canêdo soube conciliar a vida
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politica corn a vida em familia, dedicando-se tanto a famHia, quanto a polItica,
corn o mesmo entusiasmo.

Formado em Direito, ja como homem pUblico. Pio Canédo foi Vereador e
Prefeito em Muriaé, cidade onde nasceu. Foi Secretãrio de Estado do Interior
e Justiça no Governo de Julio Ferreira Carvaiho. No Governo de Noraldino
Lima, foi Secretário de Agricultura, IndUstria, Comércio e Trabalho. Entre 1955
e 1967, foi eleito Deputado Estadual, sendo Presidente desta Assembléia.
Renunciou ao mandato em 1966, para exercer o cargo de Vice-Governador
de Israel Pinheiro. Pio Canédo presidiu ainda a Conselho Nacianal de Politica
Penitenciária, além de ter sido Diretor da Fundaçao João Pinheiro, Vice-
Presidente do BEMGE, Conselheiro do BDMG e Lider da Maioria e da Minoria
nesta Casa.

Corn o seu falecimento, Minas Gerais perdeu não so o Ultimo dos grandes
sábios da politica mineira, mas também urn homem que tinha uma grande
capacidade de articulacao e orientaçao polItica.

Politico influente, Pio Canêdo teve papel decisivo em todas as grandes
crises politicas vividas pelo Pals. Em 1945, em 1964 e na época da
dissolução dos partidos, Canédo soube como ninguém conciliar interesses e
aglutinar opiniôes. Articulador, nos bastidores, sempre foi urn exemplo de
prudéncia, de dignidade e de determinaçao.

Mesmo afastado de cargos pUblicos, Pio continuou atuante na polItica, na
forma de consultor, requisitado por muitos e admirado por todos, pelo seu
caráter humilde e por sua fidelidade partidária.

Pio Canédo nasceu corn vocação para a politica e atuou na vida pUblica
não corn ganéncia, mas corn a simplicidade que Ihe era caracteristica e que
lhe deu tanta credibilidade.

Foi em Muriaé, cidade da Zona da Mata mineira, que corneçou sua carreira
e onde se tarnou simbolo de dinamismo para todos. Para todos Os
muriaenses, fica a saudade do homem que tanto ajudou no desenvolvimento
da cidade e a exemplo do politico empenhado no progresso da regiâo.

Diante do que representou para Minas Gerais a homem e politico Pio
Canédo, creio que a espaço de tempo é muito pequeno para as devidas
referéncias e homena gens. Desse moda, venho solicitar, por meio de
requerirnento assinado por diversos colegas desta Casa, urna homenagem
especial pessoa politica e humana de Pio Canédo, pelo seu grande
exemplo dentro da vida pUblica mineira.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Em nome da Bancada do PFL,
gostarlamos de apoiar as palavras de V. Exa. sabre a Governador Plo
Canédo, que realmente foi uma pessoa especial, como ser humano e como
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politico que passou pelo Estado de Minas Gerais. Plo Canédo so honrou a
povo de Minas Gerais. Portanto, também nos solidarizarnos corn a famIlia, e a
parabenizamos por seu pronunciamento. Muito abrigado.

o Deputado Cristiano Canêdo - Agradeco ao Deputado Paulo Piau e a
Bancada do PFL par essas palavras. Sabemos que meu tio era muito amigo
de vários colegas que corn poem a Bancada do PFL. Obrigado.

o Deputado José Braga (em aparte) - Também gostaria de me associar ao
sentimento de V. Exa. e de sua famIlia, em meu name e, creio, tarnbém em
name da Bancada do POT, embora não me tenha dada essa incumbéncia a
Lideranca do partido. 0 ex-Deputado Pio Canédo foi urn hornem enobreceu
não sO esta Casa, mas também toda a polItica mineira. Sempre mereceu de
nOs a mais alta admiração.

Entendo que esta Casa, nesta oportunidade em que perde urn dos mais
ilustres politicos que par aqui passaram, deve homenagea-lo de forma
conveniente. Portanto, quero aplaudir a iniciativa de V. Exa. e dizer que esse
sentimenta é compartilhado, tenho a certeza, par todos as parlamentares
desta Casa, independentemente de partido e de pensarnento. Sem dOvida, a
Dr. Pio Canédo foi a sintese da politica mineira, uninda várias geracOes pela
seu pensamento e, sobretudo, pela maneira decidida e serena cam que
sempre se houve nas horas mais dificeis deste Estada. Tenho a certeza de
que não sO esta Casa coma também Minas Gerais e a Pals devem muita ao
ex-Deputado Pio Canédo, pelo seu brilhantisma, pela sua inteligéncia e,
sobretudo, pelo seu esplrito conciliadar. Muito obrigado.

o Deputado Cristiano Canédo - Muito obrigado. Deputado José Braga. Em
meu name e em name da minha familia, agradeco as suas palavras.

o Deputado Bené Guedes (em aparte) - Deputado Cristiano Canédo,
Deputado José Braga foi muito modesto. Ele pode falar corn toda a
propriedade pela nossa bancada. também. Mas, em name da Bancada do
PDT, quero participar dessa fala para dizer do nosso sentirnento, de nOs que
somos da Zona da Mata. Na nossa Leopaldina, a senhor nern sabe a quanta
Dr. Pia era querido.

Fai Governador do Estado, Vice-Governador, Deputado Estadual,
Presidente do BEMGE. Em todas essas funçOes, assumiu cam muita
dignidade as seus compromissos e, evidentemente, ganhou a respeito e a
admiraçao de todos as mineiros. A sua mode foi muito sentida, mas V. Exa.,
tenho a certeza, continuará honrando a name da sua familia, pois é urn
politico tranqüilo, hábil, do mesmo estilo do Dr. Pio Canédo. que sempre teve
o diálogo coma principal objetivo.

tnfelizmente, tomamas conhecirnento de seu falecimento somente no
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domingo a noite e sentimos muito par não poder estar presente. Porém,
mesmo ausente, pedimos a Deus pela sua alma bondosa, generosa. Foi urn
homem que so ajudou, que sO construiu, urn homem que foi grande amigo de
urn tio meu, que V. Exa. conheceu, D.Delfim Ribeiro Guedes, primeiro Bispo
de Leopoldina. Na residéncia do Dr. Pic, em Muriaé, sernpre era recebido
coma urn irmão, corn o major carinho.

E a Dr. Pio, no decorrer do tempo, também teve grande influência na minha
vida politica. Em 1986, fui trazido a Bela Horizonte pelo Vereador Mario
Heleno, grande amigo seu e do Dr. Pic, de quem recebi orientaçao para
participar do prirneiro pleito coma candidato a Deputado Estadual. A sua
orientação foi fundamental para mim. Sou-lhe muito grato e, de pOblico, quero
dizer da minha gratidao. E quero também, através de V. Exa., transmitir a
todos Os seus familiares Os nossos sentimentos, não so as meus, mas as de
toda a Zona da Mata, once trabaihamos, e da nossa familia, dos nossos
amigos que não puderam estar aqui. Temos a certeza de que, quando V. Exa.
promover a reunião de hornenagem ao Dr. Pio, muitos virão aqui para abraçO-
Ia e dizer presente, como preito de gratidao a esse grande hornem. Que V.
Exa. tenha o conforto de Deus, juntamente corn a sua familia.

o Deputado Cristiano Canédo - Deputado Bené Guedes, agradeço
palavras. Sei da amizade que a tio Pio tinha par vocé e a carinho que tinha
também par toda a região da Zona da Mata, Muriaé e Leapoldina.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado, trago a V. Exa. e
a toda a familia do ilustre ex-Governador Pio CanOdo, em meu name e em
name da Bancada do PSD. as mais sentidos pêsames. Tenho certeza de que
Minas Gerais estO de luto. Perdeu seu grande Ilder, seu grande estadista.
Ontem, coma não poderia deixar de ser, logo nas primeiras horas da reunião,
apresentei urn requerimento de homenagem a esse grande homem pUblico
que tanto fez par Minas Gerais. Tenho certeza de que a Assembléia
Legislativa saberO interpretar a vontade do povo mineiro, prestando urna
homenagem a quem tanto dignificou a seu Estado e a sua gente. Receba V.
Exa. as nossos sentimentos corn muito respeito e cam muito pesar.

o Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Deputado, queira
receber as nossas palavras e mensagens de pesar, também extensivas a
seus familrares, pelo passamenta do ex-Governador Plo Canédo. Sem dUvida
nenhuma sua morte deixa urn grande vazio no tablado politico mineiro e
nacional. Para nOs, que estamos iniciando a vida pCiblica, ele sempre foi urn
exemplo, exemplo de honradez e de principias, tOo raros nos rnomentos de
hoje. Desde jovem aprendi a adrnirá-lo. Conheci pessoalmente o Dr. Plo
Canêdo. Desde criança, em casa, ouvia palavras de adrniraçOo e de carinho
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par parte do meu avô, a ex-Deputado José Bonifácio; de meu pal, a Deputado
Federal BonifOcio Andrada; e de meu tia, o ex-Deputado José Bonifácio. Vim
daqueles tempos de criança crescendo, convivendo corn a politica, sempre
vendo nele uma figura realmente expressiva e muito humana, uma figura que
cabe bern no momento de hoje, de modo que querernas aqui registrar o
nosso pesar e levar a V. Exa. e a toda sua familia a nossa solidariedade peta
perda de uma figura notável como foi Pio Canédo.

O Deputado Cristiano Canédo - Agradeco suas palavras. 0 tio Pro, apesar
de ter tido seu partida politico, sempre teve arnizades em todos as partidos, e
sei da arnizade que tinha pela sua familia, pela seu pai e pelo seu avO. Ele
sempre relatava essa amizade por vocês e também o apreço que sempre
teve pela cidade de Barbacena.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputad Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

o que me traz a esta tribuna é a desejo de falar aos meus pares sabre a
Projeta de Lei n° 401/99, que cria o Fundo Estadual de RecuperacãO do
PatrimOnio HistOrica, Artistico e ArquitetOnico - FUNPAT -, de grande alcance
para toda nossa Minas Gerais, que reOne em suas igrejas e museus cerca de
1/3 do acervo nacional de obras de arte do periodo colonial brasileiro.

Cabe aqul abrir urn paréntese sabre a histOria do patrimônia histórico,
artistico e arquitetônico do Brasil: hO 62 anas, nos dias inicrais do Estado
Nova, GetOlio Vargas assinou a Decreto Lei n° 25/37, criando a primerra
entidade governarnental destinada a prateger a patrimônia histOrico e artistico
nacional. Nascia a Serviça do PatrimOnio Histórico e Artistrca Nacional -
SPHAN -, vinculado aa Ministéria da EducaçOa, entOo comandado peba
politico mineiro Gustavo Capanema.

Segundo levantamento do Instituto do Patrimônia HistOrico e Artistrco de
Minas Gerais - IEPHAN -, desde 1947 ja desapareceram 480 bens culturais
doacervo mineira, seja par roubo, inc6ndio ou falta de preservacãa.

E sabido par todos que Ouro Preto, Mariana, Conganhas, São J000 del-Rei.
Tiradentes, SabarO e Diamantina são consideradas as cidades mars
importantes de Minas Gerais no que diz respebta ao acervo ali encontrado. E
temos que, de alguma forma, contribuir para a conservacOa e a preservacOO
do nosso patrimOnia. Essa é a nossa intenção quando da propasitura deste
projeto de lei, uma vez que é sabido par todos que canserVacao e
preservação envolvem despesas de toda ordem. Isso pOde ser vista
recentemente no cenOrio mineiro, quando urn incOndro destruru a Grande
Teatro do Palácia das Artes, que havia acabado de ser reformado; outrc
grande iricêndio fob a ocorrido na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em
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Mariana, onde erarn encontradas obras de grandes mestres da expressão
artistica do final do século XVIII.

Mas não é so o fogo o inimigo nümero 1 do patrimônio histOrico, artistico e
arquitetOnico . 0 próprio homern, a natureza e o tempo, aliados 0 falta de
rnanutenção, constituem silenciosos vilöes a destruir bens culturais. Paredes
e telhados danificados, sistemas elétricos e hidrOulicos em péssimas
condiçoes, chuvas, mofo, desabamentos, roubos e atos de vandalismo
representam constante perigo para o patrimOnio, na triste história da
destruiçao que se repete, e ai vemos campanhas para levantamentos de
fundos para restauraçOo e reconstruçOo do bern lesado.

E também sabido por todos, principalmente pelos Srs. Deputados, que
prevenir é meihor que remediar. e esse Fundo representa urn poderoso
instrumento para se enfrentar o desaflo de preservar a nossa cultura, evitando
que Minas Gerais perca a sua rnemória histOrica, artistica e arquitetônica.

Outro assunto que quero abordar nesta tarde é que nesta data comernora-
se o dia do artista, e eu nOo poderia deixar de reverenciar a memOria de
artistas como Aleijadinho. Mestre Atayde, Guignard, Burle Marx... Concedo
urn aparte, corn todo prazer. ao  nosso LIder, Deputado Hely TarqUinio.

O Deputado Hely TarqUinio (em aparte) - Quero parabenizar a ilustre
Deputada Maria Olivia pelo projeto que ora tramita nesta Casa, o qual dispOe
sobre urn fundo para fazer face as despesas corn o patrrmOnio histórico e
cultural de Minas Gerais. Foi uma feliz iniciativa, e V. Exa. estO de parabéns.
Quando o passado é ütil, enquanto 0th. ele é moral; e é irnportante para
construir o futuro.

Gostariarnos agora de lembrar novamente a figura de JOnus. em que
vemos duas Irnagens: urna. olhando para a frente. e outra, para trOs.
Sabernos que esse passado histOrico e cultural que enriquece a cultura de
Minas. a formaçOo e a informaç5o das pessoas. serO urn alento e urn estimulo
para construirrnos o presente e vislumbrarrnos urn futuro cada vez melhor
para Minas Gerais.

V. Exa. estO de parabéns. A Bancada do PSDB estO de parabéns.
Antecipadamente, gostariamos de pedir o apoio para esse projeto da ilustre
Deputada. Muito obrigado.

O Deputado Dalrno Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pelo
brrlhante pronunciarnento. Tenho certeza de que esta Assembléha Legislativa
estarO marchando, buscando efetivarnente a aprovaçOo desse projeto.

De igual forma, an parabenizO-Ia, gostaria também de colocar-me
inteiramente 0 disposiçao, como rnembro representante desta Casa, junto ao
IEPHA, para que possamos carninhar juntos, preservando a histOria e o

665

patrimOnio cultural de Minas Gerais.
Parabéns a V. Exa. pela iniciativa. Tenha certeza de que estaremos

torcendo para que esse projeto seja aprovado o mars rOpido possivel.
O Deputado João Leite (em aparte) - Deputada Maria Olivia, gostaria

também de tornar pUblico a meu apoio. Queria especialrnente ressaltar, no
trabalho de V. Exa., a preocupacão corn a social. EstO clara, em seus
projetos, a sua preocupacOo corn o idoso, corn a muiher e corn o trOnsito. E
demonstra V. Exa. tarnbém constante preocupacão corn a defesa do
patrimônio de Minas Gerais. Por isso, é claro que, da nossa parte, continuarO
recebendo todo o nosso apoio, pela rnaneira corno vern se destacando, corn
projetos tao irnportantes para Minas Gerais.

Muito obrigado e parabéns, Deputada Maria Olivia.
A Deputada Maria Olivia - Obrigada. Deputado João Leite.
Estava reverenciando a rnernória dos que se foram. Assirn, gostaria

tarnbém de registrar, nos anais desta Casa, 0 nome de InirnO de Paula, entre
tantos outros que contribuiram sobremaneira para o enriquecirnento de nosso
patrimônio artistico, histórico e arquitetônico.

Também quero lembrar de grandes nornes que arnda nos brindarn corn
belissirnas obras, como é o caso de Oscar Nierneyer, Yara TupinarnbO. Bax e
outros.

Quero levar ao conhecimento de todos as colegas a grande preocupacão
que tenho em divulgar os trabalhos dos nossos artistas. Recentemente,
organizei, corn a ajuda de Marcos Azambuja, Ernbaixador do Brasil na
Franca, uma exposicão do artista plOstico rnineiro Heleno Nunes, natural da
minha querida cidade de Lagoa da Prata, a qual teve grande repercuSSão em
Paris.

Portanto, diante do exposto, espero e confio no aporo integral de rneus
pares para a aprovacão do Projeto de Lei n o 401/99.

Muito obrigada. Srs. Deputados.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. De putados. senhores

presentes nas galerias, irnprensa. assessoria desta Casa, ocupo esta tribuna
neste rnomento para dizer da tristeza de participar de urn Pals tao rico,
poderoso, corn tantas possibilidades de progresso. apresentando urn quadro
de desrnandos, falta de definiçOo, de planejamento. Mas penso que nOo
adianta culparmos apenas a Presidente da RepOblica, porque a origem de
tudo estO na organização da sociedade. Quando tiverrnos uma sociedade
organizada, minorarernos a problema das politicas pOblicas do Pals, que são
urna verdadeira colcha de retaihos, sem principia, mero e fim. Estarnos
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assistindo, nesta sernana, as marchas a Brasilia. Assistirnos a marcha do
produtor rural. que foi a Brasilia fazer urn reclarno. Lerei urn trecho de urn
artigo de Delfim Neto que expressa exatamente o que está acontecendo corn
a agricultura brasileira. Assistimos a marcha dos 100 mil e achamos que o
povo se encontra sem rumo, podendo estar sendo conduzido a rumos que
não interessam ao Pais. Por vãrias vezes, ocupei esta tribuna para falar mal
da politica econOmica do Governo Federal e continuo reafirmando que não
aceitamos a forma pela qual está sendo conduzida, corn irnportaçöes,
prestlgio a empresa internacional e o desprestIglo da ernpresa nacional.
gerando empregos la fora ern detrirnento dos nossos. Mas não podemos
pregar o caos. Estamos vendo o desprestigio do nosso Presidente, que está
corn baixo Indice de popularidade, a que nos preocupa tarnbém porque urn
Presidente enfraquecido significa urna nação enfraquecida. Ninguern se iluda,
pois os rneios de cornunicação são rnuito eficientes, e tudo que aqui se passa
torna-se conhecido no rnundo. Assim, a questão da moratoria, a desvio dos
rios e o desprestIgro do nosso Presidente da Repüblica estão sendo
analisados pelo mundo internacional e econômico.

Por-tanto. ao empresáno que hoje se encontra corn horror de vir para Minas
Gerais, podernos dizer o rnesmo: Os ernpresários internacionais, que trazern a
capital produtivo. o capital born e sadio. certarnente estão analisando se vale
a pena investir no Brasil ou na Asia. 0 que eles querern é ganhar dinheiro,
seja no Brasil ou em outros lugares.

Este é o mornento de o PT, as partidos de esquerda, o próprio PMDB,
fazerern urna refiexão para ver onde se quer chegar corn esse processo de
descrédito de urna autoridade. qual seja. a do Presidente da RepUblica. Eie foi
reeleito recentemente. tern trés anos e rneio de mandato, e terernos que
reverter a situacão ou tomar a decisão de tirá-lo porque a pior coisa que nos
pode acontecer é terrnos urn Presidente, no poder, enfraquecido, levando
toda a Nação brasileira ao enfraquecimento,

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Muito obrigado pelo aparte,
Deputado Paulo Piau. Quero parabenizá-lo pela raciocinio, pals é essa a
nossa preocupação tarn bern. Não vatei em Fernando Henrique, não votaria e,
se algum dia for candidato a algurna coisa, não votarei em Fernando Henrique
Cardoso, desde ja declaro. Porém, não podemos confundir democracia corn o
que está se fazendo por al. Sabernos que a politica econôrnica está
equivocada e ja dissernos isso aqui por diversas vezes, nurna critica a essa
politica econômica.

Leonel Brizola vai a televisão e diz: "fora FHC" e a PT faz coro corn essa
dernanda e ate se une aos ruralistas, o que será urna coisa engraçada, ver
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Caiado, defensor dos ruralistas, junta corn o PT. Será urna confusão que a
sociedade não vai entender. Mas, se pedirrnos para tirar a Presidente,
certamente daqul a pouco teremos que adrnitir que tambérn a regime militar
ou outra forca vá depor a próximo Presidente. Em que situacão ficará esse
Pals? Não dá para brincar corn caisa séria. Dernocracia é a manifestacão das
idéias e propastas, mas em nenhum rnomento diz respeito aquito que esta
constituIdo, definido pelo povo. Ganhou em primeiro turno, no prirneiro
mandato, e em prirneiro turno, no segundo mandato, então, agora, ha que se
respeitar. Não basta uma proposta golpista, qualquer que seja eta, pals nãa
contribuirá para meihorar nosso Pals, esse estado de coisas.

Parabéns a V. Exa. Sou urn otimista, sou alguém que tern muita esperanca
e acredito ate que, se fizermos essa reforma tributaria, esperando que seja da
melhor maneira, como achamos que será encaminhada, a partir desse
pequeno aquecirnento da econornia, poderemos ate reverter esse quadro.
Mas, ainda que naa venharnos a reverter esse quadra, a proposta ha de ser
dentro da norrnalidade democrãtica, respeitanda a vontade popular. Muito
obrigada.

0 Deputado Paulo Piau - Obrigado, Sr. Presidente, obrigado, Deputado
Miguel Martini. (- Lé:)

"Delfim Neto - em leg itirna defesa:
Assistimos, na sernana passada, a uma grande reaçãa dos produtores

agricotas aos efeitos da poiltica econôrnica que vigorou ate janeiro do
corrente ano. Peta terceira vez, desde a inIcia do Piano Real, os agricultores
foram obrigados a deixar suas terras para cobrar do Governa, em Brasilia. a
renegociacãa das dividas do setor. Para que a leitor entenda melhor porque
essa renegaciacão se tarnou necessária, you citar dais exemplos concretos
que rnastram a situação de urn agricultor de porte media e a de urn pequeno
produtor.

0 primeiro caso é de urn produtor paranaense que tomou urn empréstirno
equivalente a R$900.000,00 para a custeio de sua lavoura, em junho de 1994.
Ele plantou, colheu, vendeu a produta e vem tentando amortizar a divida ao
longa desses anos. Jã pagou R$2.100.000,00 e continua devendo
RS7.700.000,00 ao Banco, a que e rnais do que a valor de sua terra e de tudo
O que tern la dentro, inclusive a sua casa.

0 segundo casa é de urn pequena produtor do Mato Grosso que financiou a
compra de urn caminhão. no valor de R$26.000,00. Já pagou em dia
R$11.000,00, e sua divida está em R$29.000,00. 0 rnais grave é que seu
carninhão vale hoje R$14.000,00.

Não são situacOes isoladas, em que as dividas se tornaram irnpagáveis, e C
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agricuitor perdeu praticamente a patrimônio. Temos hoje, taivez, 30% de
agricultores que tiveram a sorte (ou não tiveram necessidade) de contrair
empréstimos e que, por issa, sobrevivem. Os demais 70% estão em situaçào
de catamidade.

Coma foi que isso aconteceu?
As vésperas do Piano Real, o Governo fez urn apelo aos agricultores para

que plantassem e ofereceu-lhes a garantia de sustentação de preços minimos
e de arnartização do crédito rural pela equivaléncia preço/produto. Na colheita
da safra de 1994 e 1995, as agricultores foram entregues a própria sorte, pals
a Governo simplesmente desonrou a compromisso assurnido, derrubando as
preços agricolas em 25%. Foi urna grande ajuda ao sucesso do Piano Real,
as custas de substancial transferência da renda dos agricultores para as
consumidores. Além disso, o Gaverno elevou as taxas de juros para 45% ao
ano, para sustentar a sobrevalorizaçao cambial que prejudicou ainda mais a
agricultura. Durante cinco anos, não apenas a agricultura, mas todo a setar
pradutivo brasileiro foi massacrado pelas maiares taxas de juras do mundo.
Após a correção de palitica cambial, em janeiro ültimo, as taxas vém caindo.
rnas ainda estâo muito altas, a que mantém inviável uma renegociaçao nos
atuais niveis.

As duas tentativas anteriores de securitizaçao das dividas não derarn
resultado. 0 que fazer agora?

Em primeiro lugar, a Governo deve abandonar a postura hostil em relaçao
aos agricultores. E uma atitude pueril usar a midia damesticada para levar a
execração püblica alguns grandes ruralistas que devem R$400.000.000,00 ou
coisa parecida. 0 que é preciso verificar é par que ou por quem tais créditos
foram concedrdos. Em segundo lugar, a Governo deve reconhecer que errou
e tratar de resolver a dramática situacão da irnensa malaria de agricultores
vitimas de uma palitica insana. As dividas devern ser renegociadas,
escalonando-se as juros assassinos e caiculando-se o seu valor real,
mediante a aplicação de urn Indice que seja campativel corn as precos dos
produtos agrIcolas. E concedendo-se as prazos adequados para eliminar
essa contenda, estancando a processo de empobrecimento da nossa
agricultura. Não se trata, pals, de conceder perdão, coma se sugeriu, rnas de
se fazer justiça".

Achei que essa entrevista retrata a situação de hoje. E interessante ver
coma a mIdia, camandada pelo Governo Federal, consegulu fazer da opinião
püblica urn suporte contrário a própria agricultura brasileira. Issa é lamentável,
astimável. As vezes, dá vergonha ser brasileiro. Sou da area agricola e sei
coma vivem as agricultores. Jamais subiria a esta Tribuna para defender urn

669
grande agricultor ou urn agricultar banqueiro, urn agricultor industrial, mas
nos. brasileiras, dependemas fundamentalmente da economia agricola deste
Pals.

Envergonha-nos ver a Presidente Fernando Henrique Cardoso dizer e
repetir que as agricultores brasileiros são caloteiros. Estou aqui para fazer urn
protesto ao Presidente, ao seu Governo e aa seu Ministra da Agricultura, que
nãa sabe separar chuchu de abôbora e fica dando palpite de economés ao
Governo Federal.

O Deputado Antonio Andrade (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputadas,
quero fazer coro corn a nobre Deputada e elogiar a seu pronunciamenta.
Realmente, a Presidente e seu Ministro da Econamia deveriam reconhecer a
erro que corneterarn. Vi urna entrevista do Presidente da Repüblica, quando
disse que 1% dos devedores se refere aas créditas cancedidos. Foi urn erro
dos banqueiras e do Governa quanda fizeram as empréstimaS. Deveriam ter
pulverizada as recursos e privilegiado as pequenos e médios produtores,
dando-Ihes condiçOes de renda para que pudessern arcar corn seus
compromissos, e nãa cobrarem as taxas mais absurdas do rnundo, pasta que
a agricultura é uma atividade primãria e, em todos os palses do mundo, é
subsidiada. E aqui, no Brasil, é prejudicada, levando as agricultores ao
sacriflcio.

O Deputada Paula Piau - Sr. Presidente, para terminar, gastaria de dizer
que as agricultores brasileiros não querem dar calote nern pedir perdãa para
suas dIvidas. A Confederacão Nacional da Agricuitura está pedindo ao
Governo Federal que faca a recálcula das dIvidas, porque as taxas de juros e
carrecOes havidas são muito malores do que a correcão dos produtos
agricolas. Portanto, essa e a nossa pasição, e gostariamos de deixar aqul a
nosso protesta frente a posição tomada pela Governa Federal.

Questão de Ordem
O Deputada Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, tenho em mãos urn

manifesto pela implantacão do parlamentarismo, que tern como signatános 51
Deputadas, ou seja. praticamente 2/3 desta Casa. Nós, integrantes da Frente
Pariamentarista, havIarnas estipulado que hoje, as 15 horas, iriamas fazer a
lançamenta de tal Frente, cam a divulgacãa do manifesto e a
encaminhamenta de trés requerimentas, assinados par diversas Iideranças
partidárias, já que esse e urn movimento suprapartidário. Esses
requerimentas seriam tarnbém apresentados a imprensa de moda geral.
Assim. considerando-se a grande narnero de signatárias, solicito a V. Exa. a
suspensão da reuniãa, par 10 minutas, para que as pariamentares signatários
possam comparecer a sala de irnprensa, onde será feito a lançamento da



A2
670

Frente, conforme articulação anterior corn a Presidência da Casa e corn as
Lideranças do Governo, da Maioria e da Minoria.

o Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - A Presidéncia inforrna a
V. Exa. que existem outros oradores inscritos para este expediente. Assim,
gostaria de saber de V. Exa. se ha a necessidade da presença de todos os
companheiros, tendo em vista essas inscriçöes.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, volto a insistir na
necessidade da presença dos Deputados, apenas por 5 minutos, no inIcio do
Iancamento. Em seguida, eles retornariam ao Plenário, e a sessão
continuaria.

Suspensao da Reuniâo
o Sr. Presidente - Em atencao ao Deputado Antonio Carlos Andrada, a

Presidéncia suspenderá os trabathos por 5 minutos, para o Iançamento do
trabaiho da Frente Parlamentarista. Estão suspensos os nossos trabaihos.

Reabertura da Reunião
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Estão reabertos os flOSSOS

trabaihos.
Questão de Ordem

o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Questão de ordem corn fundamento
no art. 83, inciso I, do Regimento Interno. Sr. Presidente, tomamos
conhecimento do oficio enviado a esta Casa pelo Cel. Mauro LOcio Gontijo.
Coma ndante-Geral da PMMG, em atencão 0 convocação aprovada pelo
PlenOrio desta Assernbléia.

Uma vez que a convocaçOo se estendera também ao Chefe do Estado
Maior da Pot icia Militar, Cel. José Antoninho de Oliveira, estranharnos a fato
de nOo ter sido anunciada a data de seu comparecimento. Em que dia foi
expedida sua convocaçOo?

Tendo em vista as razOes aduzidas pelo Gel. Mauro L0cio e considerando
Os termos da emenda aprovada, o comparecimento dar-se-O em reunião
secreta, razOo pela qual encarecernos seja a Coma ndante-Geral informado
sobre o carOter da reunião destinada a ouvi-to.

Se, por absurda hipótese, o Chefe do Estado Maior da Policia Mititar não
houver sido convocado pela Presidéncia desta Casa, solicitamos que Ihe seja
enviado oficio ainda hoje, em face da conveniéncia do seu cornparecimento
na mesma reunião secreta destinada a ouvir a Coma ndante-Geral da PMMG.

Dada a urgéncia que 0 caso requer, solicitamos seja proferida imediata
resposta a esta questOo de ordem.

Solicito a V. Exa., Deputado Dalmo Ribeiro Silva, due preside esta reunião,
que faca chegar ao Presidente Anderson Adauto esta questao de ordem, para
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provimento imediato e soluçOo ainda durante esta reunião que ora realizamos.

o Sr. Presidente - Corn muito prazer, passaremos imediatamente
expediente as mãos do nosso Presidente.

2 Parte (Ordem do Dia)
1' Fase

Abertura de InscriçOes
o Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a essa parte. a PresidOncia

passa a 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
cornpreendendo as comunicaçOes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciaçOo de pareceres e de requerimentos. EstOo abertas as inscriçOes
para o Grande Expediente da próxima reuniOo.

DECISAO NORMATIVA DA PRESIDENCIA N o 5
InteligOncia do § 2 0 do art. 157 do Regimento Interno.
Em razOo dos diversos questionamentos suscitados em FlenOrio acerca das

inscricOes de oradores para o Grande Expediente, e tendo em vista a
necessidade de se conferir meihor aplicabilidade ao § 2° do art. 157 do
Regimento Interno, que dispOe:

"Art. 157- ....................................
§ 2° - Entre os inscritos para o Grande Expediente e a 3a Fade, terO

preferéncia para fazer uso da palavra a Deputado que o fez ha mais tempo na
sessOo legislativa, observada a ordern de inscriçOo",

a Presidéncia decide que as inscriçOes efetuadas ate o iniclo da reumão
terOo preferéncia sobre aquelas realizadas no seu transcurso. aplicando-se a
dispositivo citado em ambos as casos.

Mesa da Assembléta. 24 de agosto de 1999.
José Braga. 1°-Vice-Presidente no exercicio da Presidëncia.

DECISAO DA PRESIDENCIA
o Deputado Durval Angelo. na 30a ReuniOo Extraordin0ria, realizada no

Oltimo dia 19, suscitou questOo de ordem solicitando seja consultada a
Procuradoria-Geral da Casa e tomadas as providéncias cab iveis em retacOo a
viagem do Sr. Vice-Governador do Estado ao exterior, sem autorizaçOO
legislativa. Argumenta o Deputado que a autorização legistativa é exigéncia
constitucional, cujo descumprimentO constitui crime de responsabilidade.

Atendendo a questao de ordem. a Presidéncia determinou fosse apurada a
informaçao e analisada a situaçao 0 luz da ConstituicOo do Estado. DispOe a
inciso XIt do art. 62 da Carta Estadual que compete privativamente 0
Assembléla Legistativa "autorizar a Governador a ausentar-se do Estado e o
Vice-Governador, do Pals, quando a auséncia exceder quinze dias".

Segundo informaçOes obtidas junta ao Governo do Estado, o Exrno. Sr.
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Vice-Governador do Estado. Dr. Newton Cardoso, ausentou-se do Pais nc
periodo de 6 a 19 de agosto. A ausência deu-se, portanto. em periodo inferior
ao limite a partir do qual é constitucionalmente exigivel a autorizaçao da
Assembléja, não cabendo a este Poder nenhum procedimento de natureza
legislativa nern judicial em relacao ao fato. E o que havia que informar e que
decidir.

Mesa da Assembléia. 24 de agosto de 1999.
José Braga, 1 3-Vice-Presidente no exercicio da Presidéncia.

Questães de Ordern
0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, antes de qualquer coisa,

agradeço ao Presidente da Casa a rápida resposta a questão de ordem que
formulamos a respeito da viagern do Vice-Governador do Estado.

Entendo que minha atitude, ao ter suscitado esta questâo de ordem. possa
ter desagradado a muitos Deputados, cidadâos e cidadãs do Estado de Minas
Gerais porque, talvez, alguns deles preferissem que o Sr. Vice-Governador
fosse para o exterior e não mais voltasse, o que acho que seria uma grande
limpeza para o Estado. Mas cumpro o meu dever parlarnentar, mesmo
sabendo que posso estar desagradando alguns. Nossa intenção foi a de fazer
corn que a Constituição Estadual fosse respeitada, que esse "trator", que já
esteve no comando do Palácio da Liberdade, nao passasse mais uma vez
sobre este Poder. lnfelizmente, não pude agradar a todos, pois acho que
alguns prefeririam que essa viagem não tivesse retorno.

Gostaria de fazer urna nova questao de ordern. Pela informaçâo que
recebemos, o Sr. Vice-Governador ficou 14 dias no exterior. e não OS 12 dias
que declarou a imprensa, mostrando que faltou corn a verdade. Mas tenho
nformação segura, vinda do Palácio da Liberdade, once o Vice-Governador
não tern muitos amigos - pode ate ter alguns amigos entre os membros da
Bancada Federal do PT, pois na Bancada Estadual afirmo que não tern -, de
que o Sr. Vice-Governador viajou no dia 5. quinta-feira - no mesmo dia em
que o Governador Itamar Franco foi para o Nordeste do Brasil -, e retornou
dia 20, sexta-feira, näo no dia 19, como informou. ficando claro que se
ausentou do Estado por urn prazo superior a 15 dias. Minha questao de
ordem, sobre a qual ja conversei corn o Presidente da Assembléia, que,
inclusive, concordou. seria colocada em diligência para que a Mesa da
Assembléia fizesse urn levantamento a respeito dessa viagem; se necessário.
deve-se ate recorrer a Policia Federal para obter informes relativos ao vôo do
Sr. Vice-Governador. Não podemos adrnitir que este Poder seja ultrajado
dessa forma. Alérn do mais, o Sr. Vice-Governador declarou, através da
irnprensa, que a questão devia-se ao fato de este Deputado ser pré-candidato

6-3
a Prefeito de Contagern, motivo pelo qual estaria atacando. Gostaria de dizer
que como Vereador, ern Contagem. de 1989 a janeiro de 1995, ajuizei, entre
CPIs, deniincias ao Ministério PUblico, representaçöes contra o então ex-
Prefeito de Contagem, urn total de 36 açoes, e a Onica em que ele pode ainda
ser condenado refere-se a troca dos lotes na Agua Branca, em que o Superior
Tribunal de Justiça revogou decisão tomada pelo Tribunal de Justica de
Minas Gerais. &ão os farnosos lotes do mercado da Agua Branca. Este
Deputado, enquanto Vereador em Contagem, fez a representacão ao
Ministério Püblico, na ocasião.

0 Sr. Vice-Governador diz que nossa critica deve-se ao fato de não
estarmos aparecendo em pesquisas, em Contagern. Temos urna pesquisa do
PSDP que nos aponta em segundo lugar naquela localidade. Hoje, a noite, e
amanhã, a tarde. o PT divulgará uma pesquisa, mostrando clararnente que os
candidatos do Vice-Governador são os que tern malor rejeição, estando em
terceiro e quartos lugares nas pesquisas eleitorais no Municipio de
Contagern. 0 problema é o respeito a Constituição e a valorização deste
Poder que queremos colocar em diligência por entender que a inforrnacão
prestada Assembléia, e acatada na boa-f& encontra-se equivocada.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia informa que realmente fez a questão de
ordem, segundo informaçães obtidas junto ao Governo do Estado.
Naturalrnente, em razão de questionarnento feito por V. Exa., a Mesa vai
tornar as providências e buscar averiguar a tenacidade dessa informação, já
que as informacöes que ternos não conferem corn as de V. Exa.

Quanto a segunda parte da questão de ordem de V. Exa.. a Mesa solicita
ao nobre Deputado que a formalize por escrito.
- Quanto a terceira parte, registrem-se as paiavras do nobre Deputado Durval
Angelo. Corn a palavra, pela ordern, o Deputado João Leite.

0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria tarnbém de me rnanifestar
em relaçao a essa questão da viagem do Vice-Governador e de apoiar a
iniciativa do Deputado Durval Angelo de pedido de esciarecimento
Assembléia Legislativa. Tern sido uma prática deste Governo o
desconhecimento total da Assernbléia Legislativa, e não podemos aceitar
isso. Vejam, corno exemplo, essa carta do Secretário da Seguranca POblica,
recebida hoje, querendo deterrninar a colocação em votacão de urn projeto
dizendo que ele está trazendo inseguranga para o corpo da Secretaria.
Queremos apoiar esse pedido de esciarecimento e de diligëncia do Deputado
Durval Angelo, para saber o tempo que o Vice-Governador realrnente esteve
fora, já que estarnos as portas da saida do Governador, que deixou sua base
no "golfo de Furnas", vai para o exterior, e temos o Vice-Governador voltando.
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Então, estamos vendo a situação deste Governo.

Gostaria de solicitar a V. Exa. o encerramento, de piano, da reunião, já que
não temos 'quorum' para a continuaçao dos nossos trabaihos.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa que a questâo de ordern de V.
Exa. ja foi respondida peio Presidente nesta sessão. Tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, a Presidéncia vai determinar que
se proceda a recomposiçäo de "quorum'. Corn a paiavra, o Sr. Secretário,
para fazer a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Daimo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Responderam a chamada

26 Deputados. Temos, portanto, 'quorum" para a continuaçao dos nossos
trabaihos.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia vai decidir questão de ordern formulada peio Deputado Joao

Leite na 58 Reuniáo Ordinária, realizada em 11/8/99, quando o nobre
pariamentar soiicitou que esta Presidência tornasse sem efeito o parecer
emitido pela Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda a Constituição n c 13/99, em virtude da ocorréncia de vicio
procedimental na designação da relatoria da proposiçào.

Antes de passar ao exame dos argumentos apresentados pelo suscitante
da questão de ordem, faz-se necessário esciarecer o entendimento do
disposto no parágrafo ünico do art. 46 do Regimento Interno. que determina
que "0 Deputado não poderé presidir aos trabalhos da Assembléia ou de
cornissão, nern ser designado relator, quando se estiver discutindo ou
votando assunto de seu interesse pessoal ou quando se tratar de proposiçäo
de sua autoria.

A Presidéncia faz suas as paiavras do Deputado Joao Leite quando este se
refere ao dispositivo citado. pois, certamente, a intenção do le g islador ao
formular a vedação contida no preceito regimental foi a de garantir os
princIpios de isenção e imparciandade, que são atributos essenclais a
conduçao dos trabaihos legislativos e ao pronunciamento das cornissöes
sobre as matérias. Também não ha dUvida quanto a proibiçao de que o autor
da maténa seja designado seu relator ou presida a reunião em que esta seja
apreciada.

Por outro lado, nao assiste razáo ao nobre pariamentar no que diz respeito
a vinculação do interesse pessoal ao comprometimento corn posição já
publicarnente conhecida ou. ainda, de representantes de segmentos corn
interesse imediato na matéria. A Presidéncia gostaria de ter a atençao dos
nobre parlamentares que se encontram no Plenário, neste momento, e vai,

6T
inclusive, repetir esse trecho: For outro lado, não assiste razäo ao nobre
parlamentar no que diz respeito a vinculação do interesse pessoal ao
comprometimento corn posição jé publicamente conhecida ou, ainda, de
representantes de segmentos corn interesse imediato na matéria.

E de praxe, nesta Casa Legislativa. que as comissöes sejam compostas por
aqueles Deputados que atuam na respectiva area temática, podendo, dessa
forma, contribuir corn sua experiéncia pam fundarnentar as pareceres dessas
comissôes. Assirn e que, para citar alguns exernplos, ha rnédicos na
Comissão de Saüde, advogados na Comissão de Justica e economistas na
Cornissão de Turismo, lndüstria e Cornércio. Ciaro esta, ainda, que esses
Deputados representam determinados segmentos, o que não os impede de
atuar nas comissöes ou no Plenãrio.

o interesse pessoal, Deputado João Leite, não pode ser confundido corn a
representacão conferida ao parlamentar por seus eleitores. Tal confusão pode
abrir urn precedente perigoso, a ponto de tornar impossivel a apreciação de
qualquer rnatéria, uma vez que a legislador sempre estará defendendo uma
posicão, de forma a desernpenhar corn sucesso seu mandato. Deve-se
estabelecer corn clareza quando se verifica a existéncia ou a inexisténcia de
interesse pessoal.

A Presidéncia vai analisar pontualmente a argumentacão do ilustre
suscitante da questão de ordem. (- Lê:)

1 - "A designacão de relator recaiu sobre pariarnentar reconhecidarnente
contrário ao seu conteüdo e inegavelmente comprornetido corn grupos
interessados em impedir que prosperassern as idéias rnodernizantes nelas
contidas.'

A primeira alegação do Deputado João Leite deve ser examinada a luz do
art. 10 do Regimento Interno, que dispöe que "A Assembléia Legislativa é
composta de Deputados, representantes do povo mineiro. eleitos. na  forma
da lei, para rnandato de quatro anos." A representacão exercida pelo
parlamentar é urn direito e urn dever por ele assurnido perante seus eleitores
e as demais cidadãos. A defesa legItima de interesses de urn deterrninado
segmento não pode ser confundida corn o interesse pessoal. Este caso.
evidenternente, enquadra-se na primeira hipótese.

2 - "A condição de Delegada de Policia Civil da Deputada relatora por si so
ja constitui motivo suficiente para impedir-Ihe a exerciclo da relatona dessa
matéria."

Quanto a essa segunda afirmação, a Presidéncia observa que a Presidente
da Cornissão exerceu a competéncia que lhe 0 regimentalmente conferida
para designar relatores, orientando sua escoiha, coma de praxe, pelo fato de
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a Deputada em questao conhecer o assunto em profundidade. Sua
experiêncra como Delegada de Policia Civil, ao contrário de impedir sua
designação como relatora, pode fornecer subsidios práticos e teóricos para
embasar o parecer da comissão.

"3) ...a Deputada relatora distribuiu uma circular que não deixa düvidas
quanto ao seu interesse pessoal no assunto..." ao tentar '...convencer Os
Deputados a votar contra a matéria por ela relatada".

No terceiro incidente apontado pelo ilustre suscitante da questão de ordem,
a Deputada relatora solicitou aos colegas Deputados que votassem a matéria
nos termos do parecer que ela apresentou e que a Comissão Especial
acolheu. Não ha impedimento regimental para a defesa de posição favorável
ou contrária do parlamentar em relação a determinada matéria. A aprovação
do parecer pela cornissão, por sua vez, indica que a posiçâo do relator fol
acatada, passando a constituir-se em peca orientadora da apreciação da
matéria em Plenário.

Portarito, a Presidêncja considera improcedente a questao de ordem do
Deputado João Leite.

Mesa da Assembléia, 24 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.
o Sr. Presidente - A Presidéncia, apenas para esciarecer, gostaria de

solicitar aos Presidentes das comissôes permanentes e das näo permanentes
da Casa que tenham o máxirno de cuidado ao escoiherem os relatores, a fim
de se evitar esse tipo de questao de ordem levantada pelo nobre Deputado
João Leite.

Foi muito dificil para a Presidéncia tomar essa decisão. A Presidéncia
solicitou o maior cuidado possivel por parte da assessoria técnica da Casa e
da Mesa, porque nao poderia, de forma alguma, abrir urn precedente nesse
sentido, senão, amanhã, medicos nâo poderiam mais relatar matérias
relacioriadas corn a saüde, e outros profissionais não poderiam trabaihar em
suas areas especificas.

Questão de Ordem
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, a decisâo de V. Exa. acompanha

as decisöes das Mesas anteriores, o que para nós não é novidade. Gostaria
de fazer urn apelo aos Deputados - e isso é muito importante para o nosso
convivio - para que abrissem mao das relatorias, quando houvesse casos
como esse. E clara a posição da Deputada. que é contrária a uma proposta
não so deste Deputado, mas também de urn conjunto de Deputados, e que fol
elaborada durante a CPI do Sistema Carcerário.

No caso do incéndio, que se dizia criminoso, na Assembléia Legislativa. por
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exemplo, ate hoje não temos o resultado da pericia feita. Também as
entidades reunidas na Assembléia Legislativa, corn mais de mil pessoas, no
docurnento final do seminário aqui realizado, propuseram a autonomia da
pericia oficial. Mas, quando essa proposta, desarquivada por mirn, chega a
uma comissão, é designada relatora uma Deputada que tern evidentes
interesses na questão, o que foi colocado claramente na circular que chegou
as mäos dos Deputados, nas entrevistas 0 imprensa e na própria
manifestacão do SecretOrio da Seguranca POblica, tambérn querendo mandar
na Assembléia Legislative.

Tambérn não desejaria que nenhum dos outros signatários da proposta - os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Miguel Martini, Maria José Haueisen,
Paulo Piau, Marcelo Gonçalves, Amilcar Martins e todos os outros aqui
listados - fosse o relator, mas a designacão de alguérn tao dedicado e tao
interessado na matéria foi demais. Mas é uma decisOo de V. Exa. que
acompanha outras decisOes da Casa, que jO conhecernos, das Mesas
anteriores. lnfelizmente, nada foi mudado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno a
Deputada Elaine Matozinhos.

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, causa-nos
ate estranheza a posicão do Deputado João Leite, mesmo porque no dia em
que o Presidente da Cornissão nos designou relatora o Deputado nem sequer
estava là; chegou muito depois. Agora, tudo leva a crer que 0 interesse
pessoal é realmente do próprio Deputado, que é, hoje, o inimigo nOmero urn
das Policias Civil e Militar.

Estamos aqul defendendo uma instituicOo, defendendo a seguranca pCiblica,
ate porque minha vida se fez dentro da Secretaria da Seguranca Piblica e da
Policia Civil. Agora, o Deputado, que é filho de policial e que cresceu e viveu
corn recursos vindos da instituic0o, da Policia Civil. hoje al estO - e não
entendemos, a sociedade mineira nOo entende por qué -, querendo, de todas
as formas, desestruturar a seguranca pUblica do Estado de Mines Gerais. Ele
nOo conseguiu aprovar isso aqui nern no Governo passado, que era de seu
partido. Agora, vem corn a mesma histOria, tentando - de forma extremamente
inconseqüente, eu diria - envolver nosso norne nessa situaçOo. E importante,
Deputado, que V. Exa. procure conhecer a nossa história de vida: sempre
fornos irnparciais e sernpre trabalhamos corn respeito aos direitos humanos -
mas aos direitos humanos, de seres hurnanos, de vItimas e de policiais, não
somente de (- expressOo expungida pelo Sr. Presidente).

EntOo, neste momento, quero rnanifestar minha estranheza e dizer que a
Presidéncia realmente foi sObia ern entender que teriamos, sirn, experiência e
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capacidade para avahar essa PEC, que, se fosse tao boa assim, o Deputado
teria conseguido aprovar no Governo passado.

Questão de Ordem
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, em nome da verdade, não

posso me calar neste momento. Antes de tudo, quero reafirmar näo o rneu
apoio, mas o apoio da Bancada do PT a autonornia da pericia oficiah Nào
acredito que os outros Estados, em sua quase totalidade, estejam andando
na contramão do que é a atividade policial, realmente, e do que é atividade
auxiliar do Ministério Pübhco, nas denüncias contra crimes cometidos na
sociedade.

Concordamos corn a resposta a questào de ordern, feita pela Presidéncia.
que se ateve aos aspectos regimentais e legais. Penso que isso está correto.
Mas varnos continuer lutando, aqui, pela autonomia da perIcia oficial.

Também gostana de dar urn testemunho a Deputada Elaine Matozinhos. 0
Deputado Joào Leite não tern dado demonstraçoes, aqui. de ser o inimigo
nCimero urn da policia. Muito pelo contrário, o que sempre perseguiu, nos
quatro anos em que foi Deputado, quando tivernos a oportunidade de
caminhar juntos, na CPI do Sisteme Carcerário e na Cornissão de Direitos
Humanos, foi que tivéssemos uma polIcia voltada para o cidadão, que
cumprisse seu papel constitucional, näo uma policia que desrespeitasse as
garantias fundamentais do cidadão e da cidadã. E ele sernpre pautou a sue
vida püblica aqui na Assembléia por esse principio fundamental. Em momento
algum, a Comissão de Direitos Humanos aceitou a pecha de ser uma
comissào de defesa de bandidos, de (..). Ate solicitaria a Presidëncia que
fizesse retirar a expressão utilizada pela Deputada Elaine Matozinhos, porque
não nos podemos dingir corn urna expressào corno essa a urn cidadão que
está preso porque corneteu urna infração.

Virnos hoje, eu e o Secretário de Justiça, a quem quero aqui elogiar pelo ato
que o vi praticar hoje em Itaüna, e tambérn o Secretário de Direitos Humanos,
Dr. Francisco, vimos hoje, mais urna vez. a experiéncia da Associaçao de
Proteçao e Amparo do Condenado que está atendendo hoje, no regime
fechado. 69 recuperandos e. no total, 168 recuperandos. 0 indice de
reincidéncia, em trés anos. da APAC de ItaUna é de 5,3%. Vimos là presos.
crirninosos ate perigosos, que já passaram pela José Maria Alkimim, que já
passararn pete Delegacia de Furtos de Belo Horizonte, que já passararn pela
Segurança Máxirna de Contagern e que refizerarn a sua vida, recuperando-a.
Urn indice baixissimo de reincidéncia, quando o censo penitenciário mostra
urn nàrnero acirna de 85%. E urn sucesso efetivo da experiéncia. Ate hoje so
houve dues fugas em trés anos da APAC de Itaüna.
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E born que se diga, Deputado João Leite e Deputada Elaine Matozinhos,

que conhecern essa experiéncia, que não ha nern urn policial naquele cadete,
nem nas imediaçôes, nern em guaritas. Ninguérn entra arrnado naquele
estabelecimento penal, mas pela pedagogia do arnor, sem precisar de pot icia,
estamos vendo presos recuperar-se. Então, acreditamos tambérn que a
pericia técnica, sendo civil, pode curnprir o seu papel constitucional, pode
cumprir o seu papel corn isencão. Por isso é importante que façarnos aqui
esse debate, urn debate aberto.

Aproveito, Sr. Presidente, para dirigir urna questào de ordem, oral, a atual
Mesa, que tarnbérn tern compromisso corn a verdade: que solicitasse da
Secretarie da Seguranca Püblica o laudo da pericia do incéndio aqui na
Assembléia. bern como as pecas do inquérito policial. A informação que
tenho, Deputado João Leite, é que ate hoje a perIcia não foi concluida e ate
hoje tambérn o inquérito policial não foi concluIdo. Acredito que isso é urn
argumento, por si suficiente para que todo e qualquer Deputado que queira ter
a sue integridede fisica. a sue liberdade de opiniao garantida aqui neste Case,
posse defender a autonomie da pericia oficial. Então, soticito que esta Mesa
tome as providéncias para que esse inquérito seja enceminhado a este Case,
pare que tenhemos ecesso a ele e, rnais do que isso, que tentàssernos ver
porque a pericia não concluiu o inquérito da Assernbtéia. Ele foi pecaminoso
ou crirninoso?

0 Sr. Presidente - A Presidéncia atende a questão de ordern do Deputado
Durval Angelo, determine a essessoria a retirade de expressào ofensive ne
tale de Deputado Elaine Matozinhos, lembre eo Deputedo Durvel Angelo que
ele fez parte de Mesa da Assembléta neste biénio e solicita-Ihe que formute 0
requerirnento por escrito, pare que posse ser enalisedo pete Mesa e avaliedo
pelo Plenàrio. Corn a patevra, pelo art. 164 do Regimento Interno. o Deputado
João Leite.

0 Deputedo Joäo Leite - Sr. Presidente, quero agradecer ao Deputado
Durvel Angelo. Ele foi urn dos signatários da proposta de ernenda a
Constituiçao não votada ne Legislature pesseda, a quel desarquivarnos agora
pare trezer a consideracão dos Deputedos.

A Deputede fale do rneu pai. Aprendi corn rneu pat, urn detetive hoje
aposentado, a não ter medo da policia, nern de erneaças, nern de pressOes,
porque ele não era essim. Aprendi que se pode crier urna familia corn
seriedade e corn dignidede. Tenho nele o meior epoio ao trabaiho que estou
realizendo.de busca da meihorie da segurence püblice, de mudance de
Iegisleçao da Poilcie Civil. A legislação é de 1940, e a Assembléia Legislative
ainde näo teve coregern de enfrentar isso. Permanecernos corn essa
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legislaçao antiga, e Os nOmeros mostram como está a segurança ptblica.
Nesse final de semana, houve oito homicidios na Regiao Metropolitana de
Belo Horizonte, e continuamos corn a mesma legislaçao, corn a mesma
estrutura, sem enfrentar o problema.

Não sinto que as outras entidades due se manifestaram favoravelmente a
autonomia da perIcia oficial tenham algum interesse particular, como a
Deputada Elaine Matozinhos tenta mostrar que eu tenha. A manifestacao de
mais de 200 entidades, no Seminário Legislativo de Direitos Humanos e
Cidadania, pela autonomia da perIcia oficial deixa claro, ao contrário do que
disse a Deputada Elaine Matozinhos, que não estou contra a sociedade de
Minas Gerais. A presença de 200 entidades dzendo due querem a autonomia
da pericia oficial demonstra outra visão de pelo menos uma parte das
entidades representativas da sociedade de Minas Gerais. A representaçao do
Supremo Tribunal Federal não me parece ser por interesse particular, nem a
manifestaçao da Associaçâo dos Juizes do Rio Grande do Sul, do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conseiho Federal de
Medicina. Penso que, em nossa questao de ordem, nâo se trata de urn
medico relatando alguma coisa da area de saUde. E diferente do que estamos
vendo. Querem permanecer corn essa rnesma estrutura de segurança
pUblica, que, estamos vendo, precisa ser meihorada, a comecar pela
legislação. Do Fárum Nacional de ComissOes Legislativas de Direitos
Humanos, da Anistia Internacional, da Associação dos Magistrados do Distrito
Federal. da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão não é interesse
particular. Mais de mil pessoas na Assembléia Legislativa votaram pela
inclusão, nas propostas, da autonomia da pericia oficial. Mais de 26
Deputados assinaram e sao signatarios dessa proposta de ernenda a
Constituicão. Não posso aceitar que seja interesse particular. Se essa
proposta, como denunciou a Deputada, náo foi aprovada pelo Governo
passado, outros projetos foram aprovados. Mesmo neste Governo. tivemos,
em relaçao ao transporte provisório de presos, a sanção governamental.
Esperamos que seja curnprida a lei, porque o Secretário da Seguranca quer
descumprir uma das leis que aprovamos. Estamos tentando tirar da policia a
guarda de presos, mas ele quer construir duas cadeias em Belo Horizonte
cada urna para 412 presos. corn a Policia Civil cuidando de presos, longe das
ruas, longe da segurança püblica. Quero dizer que muitas legislaçöes foram
aprovadas, mas o Secretário nao quer cumprir. Estaremos atentos porque
estamos convencidos de que lutamos do lado certo, pela segurança das
pessoas, pela possibilidade de recuperaçáo desses homens e mulheres que
estão no sistema carcerário. Hoje ha mais de 100 presos no "Inferno da
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Lagoinha", enquanto na Penitenciária Estêvão Pinto, ha 40 mulheres e mais
de 120 funcionários em urn lugar que poderia estar sendo utilizado. Muito
obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia, antes de passar a palavra, pela ordern,
aos dois Deputados que a estão solicitando, gostaria apenas de lernbrar aos
Deputados que esta matéria será discutida no momento oportuno, no
momento em que a proposta de emenda a Constituição entrar na pauta.
Vamos passar a palavra ao Deputado Miguel Martini.

Questöes de Ordem
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, rninha

manifestaçâo nesse rnomento não é para defender essa proposta, porque
teremos o momento oportuno para discutir e encaminhar; quero é dar o meu
testemunho, porque acho que a Deputada Elaine Matozinhos foi infeliz em
sua postura, em seu pronunciamento. A ilustre Deputada tern todD o direito de
defender a Policia, e cada Deputado tern o direito de defender aquilo que
considera justo. Enfim, ninguém pode questionar as razöes do Deputado,
porque cada urn tem as suas.

o Sr. Presidente - A Presidéncia lembra ao ilustre Deputado que essa
matéria não e urna questão de ordem.

o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, é uma questao de ordem de
acordo corn o art. 118 do Regimento Interno.

o Sr. Presidente - Nobre Deputado. essa questão de ordem nao procede.
o Deputado Miguel Martini - Procede. sim, Sr. Presidente, porque o art. 118

trata das corn issôes.
o Sr. Presidente - Qual a dévida de V. Exa.?
o Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, na distribuicao das comissôes

ternos partidos na Casa que agora so tern trés parlarnentares. Dentro dessa
questao de ordem, queriamos saber de V. Exa. se havera essa redistribuicáo
e quando ocorrerá essa redistribuição?

Nesse momento, aproveitamos para dizer que, no primeiro mandato em que
aqui estivernos corn o Deputado João Leite. não percebemos que S. Exa.
tenha se tornado o inimigo n o i da Policia Civil ou da Policia Militar. Muito pelo
contrario, o Deputado João Leite tern buscado o aprimoramento da Policia
Civil e da Policia Militar. Fiz questão de vir a püblico para dizer isso porque
essa pecha nao deve pegar. Querer corrigir aquilo que se considera errado,
não é se tornar inimigo da Policia. Tornar-se inimigo do que está errado, isso,
sim, deve acontecer.

o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Miguel Martini.
Corn a palavra, pela ordem, o Deputado Sebastiao Costa.
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o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente e Sr. Deputados, acho que a
minha colocação poderia ser feita em outra fase, mas...

o Sr. Presidente - Então, a Presidéncia solicitaria ao ilustre Deputado
Sebashão Costa que se pronuncie em outra fase dos trabaihos. Qual a d/ivida
do Deputado?

o Deputado Sebastião Costa - Gostara de me manifestar sobre as
questoes levantadas pelos Deputados João Leite e Elaine Matozinhos.
Entendo que talvez fosse um ponto convergente que se ampliasse essa
discussão - não da forma corno está colocada -, para que a pericia pudesse.
quem sabe, passar a pertencer ao Poder Judiciário. Isso se explica porque as
provas materiars, que sempre são elaboradas pelos peritos, servem de
subsidios aos julgamentos. Então, Sr. Presidente. sugiro que, em outra fase,
em outra oportunidade, promovamos uma discussão major sobre o tema. Al.
sim, o Poder Judiciário, ao qual interessa efetivamente as provas colhidas,
poderia ter em seu ãmbito a pericla como urn de seus instrumentos. como urn
de seus organismos. Em outra oportunidade, farei mais comentários. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência acha perhnente a sugestão e recomenda
ao nobre Deputado Sebastião Costa que a formule por escrito - para que o
tema seja debatido - ou que apresente urn substitutivo a proposta de emenda
a Constituição.

ACORDO DE LIDERANAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os deputados que esse subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colegro de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dra 30/8/99, conforme requerimento do Deputado João Leite e outros,
deferido em Plenário, destinada a comemoraçao dos 20 anos da anistia
politica no Brasil.

Sala das Reuniöes. 24 de agosto de 1999.
Hely TarquInio - Sebastião Navarro Vieira - Djalma Diniz - Rogério Correia -

Olinto Godinho - Chico Rafael - Paulo Pettersen - Carlos Fimenta.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presrdência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assernbléia, 24 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

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

determina a anexação do Projeto de Lei n o 466/99, da Deputada Elbe
Brandão, ao Projeto de Lei n° 351/99, do Deputado Chico Rafael, por
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guardarem identidade.
Sala das Reuniôes, 24 de agosto de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, o Sr. Presidente dã ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Adrnrnistração PCblica -
aprovacão. na 15 Reunião Ordinária. do Requerimento n°s 534/99. do
Deputado Adelmo Carneiro Leão: pela Cornissão de Transporte - aprovação,
na 16 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 499/99, do Deputado Hely
TarqUinio; 509 e 510/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 512 a 514/99, da
Deputada Elaine Matozinhos; 515, 537 a 539/99, do Deputado Wanderley
Avila; pela Comissão de Meio Ambiente - aprovacão. na 16 Reunrão
Ordinária, dos Requerirnentos n°s 504 e 505/99, do Deputado Rogerro
Correia; pela Cornissão de Direitos Humanos - aprovação. na 17' Reunrão
Ordinária, dos Requerimentos n°s 450/99, do Deputado Ronaldo Canabrava,
corn a Emenda n° 1; 500/99. do Deputado Alberto Bejani; 507/99, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva: 519 a 523/99, do Deputado João Leite;
535/99. do Deputado Adelino de Carvaiho (Ciente. Publique-se.): e pelo
Deputado Hely Tarqüinio - indicacão do Deputado Márcio Kangussu para
substitui-lo corno membro efetivo na CPI do IPSM (Ciente. Designo. A Area
de Apoio as Cornissôes e cópia as Liderancas.).

Despacho de Requerirnentos
- A seguir. o Sr. Presidente defere, nos termos do rnciso VIII do art. 232 do

Regimento Interno, requerirnento contido no Oficio n° 6/99. do Presidente do
Tribunal de Contas do Estado, solicitando a retirada de trarnitacão do Projeto
de Lei Complementar n° 1/99, desse Tribunal (Arquive-se o projeto): defere,
nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimentos dos Deputados Miguel Martini (2), solicitando que os Projetos
de Lei n°s 91 e 93/99 sejam encaminhados as comrssöes seguintes a que
foram distribuidos, urna vez que a Mesa da Assembléia e a Comissão de
Adrninistraçao POblica perderam o prazo para emitir seu parecer; e Chico
Rafael, solicitando seja o Projeto de Lei n° 403/99 encaminhado a comissão
seguinte a que foi distribuido, uma vez que a Comissão de Justica perdeu o
prazo para emitir seu parecer.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a i 3 Fase, a Presidéncia

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão da maténa
constante na pauta.

Discussão e Votacão de Proposiçöes

4
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O Sr. Presrdente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto

Coelho, em que solicita a inversão da pauta de modo que o Projeto de
Resolução n o 469/99 seja apreciado em primeiro lugar, entre as matérias em
fase de discussão. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Hely TarqüInio - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai proceder a

verificação de votação pelo processo eletrônico e, Para tanto, solicita aos
Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votação por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 23 Deputados; ha 3 Deputados nas

comissöes; não ha "quorum" Para a votação, mas o ha Para a discussão da
maténa em pauta. A Presidéncia torna sem efeito a votaçao do requerimento
e, por não haver 'quorum" Para a sua votação, declara-o prejudicado.

Questöes de Ordem
O Deputado Alberto Pinto Coelho - A luz do Regimento, gostaria de urn

esclarecimento da Presidéncia, relativamente aos parlamentares que se
encontram no Plenário e não responderam a chamada Para a verificação de
'quorum" Para votaçao. Como eles se encontram presentes, gostaria de
saber se não são considerados Para efeito de 'quorum".

O Sr. Presidente - Mesmo assim, Deputado Alberto Pinto Coelho, eles são
poucos, e não conseguirlamos atingir OS 39 votos necessários, mas a
Presidéricia responde, oficialmente, dizendo que conta apenas a presença do
Deputado que solicitou a verificação de votaçao.

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Peco recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sra. Secretária, Para

proceder a chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Elbe Brandão) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 28 Deputados; ha 3 Deputados

nas Comissöes, totalizando 31 Deputados. Não ternos 'quorum" Para
votaçao, rnas o ternos Para discussão.

Prosseguimento da discussão, em 10 turno, da Proposta de Emenda a
Constituiçao no 13/99. do Deputado João Leite, que acrescenta a Constituição
do Estado o art. 300 e suprime o inciso I de seu art. 139. A Comissão
Especial opina pela rejeição da proposta. Corn a palavra, Para discuti-la, o
Deputado João Leite, que ainda dispôe de 1 minuto.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostariamos de dizer que não
somos inimigos da poilcia, nem da Civil nem da Militar. Não poderIamos,
como filho de policial, ser inimigo dela. Meu maior amigo, o meu pai, era urn
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policial. Não aceito, e gostaria, inclusive, Sr. Presidente, de denunciar a
quebra do decoro parlamentar pela Deputada, pelas acusacöes que impôs a
este parlamentar. Não aceitamos essa pecha. 0 nosso trabaiho aqui na
Assembléia é urn trabalho voltado Para a meihoria do sistema de seguranca
pãblica e, desta maneira, também da vida dos policiais. Não aceitamos
pressão. Não aceitamos que se ganhe no grito. Somos 77 Deputados iguais,
eleitos pelo povo de Minas Gerais e corn o direito de apresentar propostas,
projetos. Não aceito a pressão, assim como sei que os outros colegas
também não aceitam pressöes por parte de outros parlamentares, ou ate
mesmo por parte de Secretários, que tentam, enviando essa carta ao
Presidente da Assembléia Legislativa, tornar a votacão rápida, porque o fato
de a Assembléia não votar a proposta trará desequilihrio a seguranca pãblica.
Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely Tarqüinio.
O Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, galerias,

imprensa, voltamos a tribuna Para discutir, em 1 0 turno, a Proposta de
Emenda a Constituição n o 13/99, do Deputado João Leite, que acrescenta a
Constituição do Estado o art. 300 e suprirne o inciso I do art. 139. 0 objetivo é
criar a Coordenadoria-Geral de Pericia Oficia! do Estado, a partir do Instituto
de Crirninalistica e do Instituto Medico-Legal, subordinando-a diretamente ao
Governo do Estado. A Corn issão Especial opina pela rejeicão da proposta.

Queremos fazer apenas urna consideração inicial: a ilustre Deputada Elaine
Matozinhos, em sua fala, cornprorneteu o decoro parlamentar, ao se dirigir ao
ilustre Deputado João Leite.

Poderiamos ter usado dois dispositivos do Regimento Interno: o incise IV do
§ 30 do art. 59 e o art. 164. que diz que o LIder pode fazer a defesa de
qualquer urn dos componentes da Bancada. Mas não o fizemos naquele
momento Para não conturbar mais a sessão, uma vez que 0 Presidente da
Assembléia estava relutante em conceder a palavra, procurando procrastinar,
Para este mornento, a discussão do projeto.

De acordo corn o art. 1 1' da proposta do Deputado João Leite, fica
acrescentado a Constituição do Estado o seguinte art. 300: 'A Coordenadoria-
Geral de Pericia Oficial do Estado de Minas Gerais, instituição permanente,
dotada de autonomia adrninistrativa, técnica e financeira, subordinada ao
Governador do Estado e essencial a funcão jurisdictonal, incurnbe,
privativamente, a realização das pericias oficiais no ãrnbito do Estado de
Minas Gerais.

§ 1° - São principios institucionais da Coordenadoria-Geral de Pericia Oficial
do Estado de Minas Gerais a indivisibilidade e a independéncia funcional."
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Está bastante claro que o Deputado João Leite quer a independéncia do

Instituto de Cnminalistica de Minas Gerais, seguindo o exemplo de outros
Estados que ja avançaram, pois estarnos falando de uma Iegislaçäo de 1940
e precisamos adequá-la as situaçoes do momento, corn relação a ética e ao
comportarnento. 0 Deputado Joäo Leite quer que esse órgão esteja
diretamente subordinado ao Governador, inclusive corn dotação
orçamentária. Ele quer liberdade, independéncia. Quanto a isso, a Deputada
Elaine Matozinhos não tern razão em dizer que o Deputado está contra a
Policia Militar e a Policia Civil. Não é nada disso. Somos bastante razoáveis,
porque o ser humano tern uma inteJigéncia mediana para entender de forma
nao emocional, ou seja, de forma racional, que, em determinado rnomento,
deterrninadas situaçôes precisam mudar. Ha urn conjunto de pessoas que
fazem suas análises para dar o veredicto sobre urn laudo conflituoso referente
a uma morte, mas quem resolve mesmo é a pericia, e o Deputado Joào Leite
está querendo que ela tenha seus componentes trabalhando de forma livre,
de acordo corn a própria Constituiçao, que diz: Todo cidadào tern liberdade
para ir, vir e exercer suas funçoes. Ele quer apenas, dentro do possivel, que
esse instituto de criminalIstica seja independente para emitir seus laudos.
Certarnente, o Deputado João Leite recebeu informaçoes e cobranças da
sociedade corn relaçao ao fato de o processo não estar caminhando bern,
havendo interferências e falta de liberdade para a emissão de laudos policiais.

Ele ouviu pessoas, ouviu partes, pois é muito criterioso quanto a isso. Não
quero dizer que a Deputada tambérn não o seja. Este parlamento é urn lugar
lrvre. Nas comssöes temáticas da Assembléia Legislativa tudo é discutido
corn clareza. 0 Deputado João Leite tern o apoio dos Deputados do PT, que
cobram mais, as vezes. Devemos reconhecer que o PT atua de forma
vigilante, embora possarnos discordar quanto as posiçöes.

Gostaria de fazer a defesa desse projeto do Deputado João Leite, apesar
de respeitar a posicão da Deputada Elaine Matozinhos, que acha que deve
defender a instituigão em que militava antes de ser Deputada. Continuando a
leitura do Deputado João Leite:

"§ 2° - A pericia oficial do Estado é exercida por perito criminal, medico
leg ista e odontologo legista.

§ 3° - 0 Coordenador--Geral sera urn perito em final de carreira, norneado
pelo Governador do Estado. entre Os integrantes de lista trIplice, elaborada
pelos peritos oficials, para urn mandato de dois anos, sendo permitida uma
recondução.

§ 4° - Ficarn transferidos para a Coordenadoria-Geral da PerIcia Oficial do
Estado os servidores integrantes dos quadros do Instituto de CriminalIstica e
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do Instituto Medico Legal, assirn como Os bens móveis e móveis
pertencentes ao patrimönio daqueles órgãos.

§ 511 - A estrutura orgànica da Coordenadoria-Geral da Pericia Oficial do
Estado de Minas sera estabelecida em lei.

Art. 2° - Fica suprimido o inciso do art. 139 da Constituicão do Estado".
Al, vem a justificativa ou a fundarnentação de tudo isso. Percebemos que o

Deputado João Leite é muito zeloso e respeita muito o espaco de cada
profissional, o profissional medico, o da criminalIstica, o odontôlogo,
desejando a malor lisura, a major transparéncia. Essa é a nossa visão, mas
respeitamos muito as outras opiniôes relacionadas a essa proposta do
Instituto de Criminal istica.

0 Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado Hely
Tarquinio. Gostaria de dizer que nos, que pertencemos a CPI do DETRAN-
MG, em rnomento algum, trazemos em nosso coraçao mágoa ou idéia de
perseguicão a algum policial. Muito pelo contrário. Sempre estamos
defendendo aqueles que mantêm a ordern e que trabaiham corn dignidade e
honestidade, respeitando aquilo que representam para a populacão.

Foram publicados hoje, na "Tribuna de Minas", de Juiz de Fora - e gostaria,
se o senhor permitir-me, de ler parte dessa reportagern -, Os absurdos que
continuam acontecendo, principalmente no que diz respeito ao sisterna
carcerário de Minas Gerais.

A "Tribuna de Minas" publica o seguinte: (- Lé:)
"Doze detentos apertados em celas construldas para abrigar, no rnáximo,

seis. A superlotacão voltou a ser o rnaior problema do Presidio Santa
Terezinha, que, na verdade, e cadeia püblica, e que abriga hoje 313 detentos,
num local onde so cabem 130, ou seja, quase trés vezes mais do que a sua
capacidade. Essa é a segunda maior quantidade de internos na cadeia
pCiblica, nos Ultimos trés anos. 0 recorde de presos foi de 340."

A realidade atual coloca em risco a seguranca da instituir,ão, da própria
comunidade vizinha e também dos policiais, Sr. Deputado, porque os policiais
civis que trabaiharn na parte interna da cadeia pUblica já não sabern mats o
que fazer caso venha a acontecer uma rebeliao. Ao lado dessa cadeia
pablica, que foi construida num local impróprio, moram inümeras farnilias corn
crianças.

Perguntaremos ac, Secretário de Seguranca Pblica, por quern também
temos uma grande admiração, por ser Deputado e nosso companheiro, como
ficaria a situaçao, se houvesse uma rebelião e os presos saIssem para as
ruas. De que maneira Os policiais iriarn segurar esses presos, se all transitarn
inCimeras crianças? Em frente a cadeia püblica de Juiz de Fora existe uma
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escola püblica, onde estudam crianças, e, ao lado, ha uma creche! Nessa
reportagem, o Sr Secretário de Segurança - por quern, repito. tenho grande
admiraçao - arnda diz que reformará a cadeia pãblica de Juiz de Fora. Isso
não condiz corn a realidade 0 que temos é de transferi-la do local once está,
por trazer risco de segurança as pessoas que all residem e, principalmente,
ao colégio ea creche que all se localizam.

Portanto, gostaria de dizer bern claro a Deputada, que pertence a essa
categona brilhante que é a Policia Civil, que nós, que trabaihamos na CPI e
acompanharnos os direitos humanos, estamos atentos. sim, também aos
policiais, que. muitas vezes, não são reconhecidos, e isso é evidente, em
primeiro lugar, pelo salário - pois é uma miséria o que recebem pelo cargo de
tamanha importãncia que carregam as costas, para nos dar segurança. Em
Segundo lugar, porque em todas as profissoes ha as bons e as maus
profissionais - no Direito, ha advogados bons e maus: na Medicina. ha as
bons e os maus medicos; na politica, ha os Deputados que realmente agem
em conformidade corn o que o povo espera e os que não cumprem corn seu
dever. Portanta, não temos absolutamente nada contra as policiais civis ou.
muito menos, militares. Tenho a direito de dizer - e não me pediram para falar
- a admiraçao profunda que tenho pelo comportamento e pelo caráter do
Deputado João Leite, que é urn homem sério, dedicadissimo, que está se
empenhando. praticamente 24 horas por dia, para fazer corn que Minas seja
urn Estado meihor e, principalmente, para que a Policia Civil seja respeitada
em todo o Brash. Obrigado, Deputado.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Hely Tarquinio,
tambern quero dizer que sou a favor da autonomia da pericia oficial e que.
não obstante nosso respeito a colega Deputada Elaine Matozinhos. não
podemos concordar corn ela se, a partir de uma divergéncia pontual corn
relação a essa questão da autonornia da pericia, vem acusar o Deputado
João Leite ou qualquer urn dos rnembros da Comissão de Direitos Hurnanos,
dizendo que defendemos bandidos. Isso é muito grave, porque desmerece
uma cornissão desta Casa, uma comissão que já fez história, que é
respeitada em todo o territário de Minas Gerais e que, por nossa experiência
neste ano, tern acusado policiais civis e militares apenas quando
desrespeitam os direitos hurnanos. Mas, corn certeza, respeitamos as
instituiçöes que são as Policias Civil e Militar. 0 que queremos é uma
reestruturaçao dessas Policias e sua valorizaçao.

José Rarnha, na Marcha Popular pelo Brasil, contava-nos as experiências
de policiats - Cabos e Soldados - que moram nos rnorros, que também não
tern condtçôes humanas e que precisam, sim, ser valorizados em todo este
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Pals e preparados para bem cumprir sua missão. Então, corn certeza, o
Presidente e todos os membros da Comissão temos urn zelo especial pelos
direitos humanos, inclusive os dos próprios policiais, quando cumprem a
missão de dar segurança a população, não quando a desrespeitarn.
Obrigada.

0 Deputado Hely Tarquinio - Obrigado, Deputada. Prosseguindo,
gostariarnos de dizer que entendemos as dificuldades da PolIcia Militar, que,
murtas vezes, como no Governo passado e mesmo neste, não tern nem verba
para realizar a seu trabaiho. Entendernos tambérn a dificuldade inerente a
própria profissão do policial rnilitar e do policial civil, que enfrentam muitas
agruras ao desempenhar sua função, as vezes ate corn salários bastante
defasados - o que ja foi motivo ate de levante da Policia Militar. Também
conhecemos, sim, a formação nos quarteis, que são verdadeiras
universidades do povo, onde as rnilitares se preparam para suas lides e para
o desdobramento das atividades sociais. Sou medico e conheço, na minha
terra e em Bela Horizonte, em varios setores, a atuaçao da Policia Militar e,
as vezes, da própria Policia Civil, auxiliando na saüde. Em alguns lugares,
como nos morras, levam sopa

'
ern outros, fazem parte de atividades culturais,

etc. Quer dizer. a Policia Militar e a Civil tern mUltiplas atividades.
Mas começo a pensar: realmente, as funcöes do policial militar precisam ser

pertinentes a sua atividade militar. devido ao deficit de contingente, não 56
militar, mas tambérn civil, para o exercicio especIfico de sua profissão.
Especifico, sern desdobramentos saciais. E l6gico que todos ternos as nossas
atividades corn desdobramentos sociahs, porque o homem é urn animal social.
E ntendemos issa, mas a prirneira preocupaçãa do Deputado João Leite é a
de criar o Instituto de Criminalistica e definir as funçôes especificas de cada
setor, no caso de esse Instituto desdabrar-se. Chegau a hora de a Instituto de
Criminallstica, como urn filho que parte para a vida, ter a chance de ser
Independente de trabalhar e produzir para o bern da sociedade.

Questãa de Ordem
0 Deputado Hely Tarquinio - Sr. Presidente, verificando que flãO h

'quorum', solicitamos o encerrarnento de piano, da reunião.
0 Sr. Presidente (Deputado Marcia Cunha) - Ilustre Deputado Hely

Tarquinio V. Exa. ainda dispôe de 41 minutos e 30 segundas.
0 Deputado Hely Tarquinio - Mas percebo, Sr. Presjdente. que não ha

"quorum".
0 Sr. Presidente - lustre Deputado, tendo em vista a importància da

matéria em pauta, a Presidéncia vai determinar que se proceda a
recomposicao de "quorum". Corn a palavra. o Sr. Secretário, para proceder a

Am-
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chamada dos Deputados
o Sr. Secretário (Deputado Hely Tarquinio) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada trés Deputados; portanto, não

ha "quorum" para a continuaçao ca reunião.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidéncia declara, nos termos do art. 244 do Regimento Interno.
encerrada a discussão da Proposta de Emenda a Constituição n° 13/99, uma
vez que a proposição perrnaneceu em ordern do dia para discussão por mais
de seis reuniöes.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião. convocando Os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas. e de amanhã,
dia 25. as 9 e as 20 horas. nos termos dos editais de convocação, bern como
para a ordinária, tambérn de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçäo anterior.). Levanta-
se a reunião.

ATA DA PARTE INTERROMPIDA DA 61 a REUNIAO ORDINARIA, EM

19/8/99

Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira, Antonio JOlio e
Maria Tereza Lara

Surnário: Designaçâo de Cornissão - Composiçäo da Mesa - Palavras do
Sr. Presidente Palavras da Deputada Maria José Haueisen - Palavras da
Deputada Maria Tereza Lara - Palavras do Sr. Cezar de Queiroz Benjarnim -
Palavras do Sr. Wilson Santin Registro de Presença - Palavras do Sr. Odair
José de Souza - Palavras do Sr. José Jamir Chaves - Palavras da Sra. Maria
Antônia Costa Nogueira - Palavras de participantes.

Designaçao de Comissão
0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidéncia designa as

Deputadas Maria Tereza Lara e Maria José Haueisen e os Deputados Edson
Rezende, Bené Guedes, Agostinho Silveira e Adelmo Carneiro Leão para, em
comissâo, receberem os representantes das entidades que organizarn a
Marcha Popular pelo Brasil, os quais se encontrarn no Salão Nobre e devem
ser encaminhados ao Plenário desta Casa, onde será realizada solenidade de
recepção, manifestaçao prornovida por entidades que atuam em defesa da
reforma agrária. A homenagem desta Casa foi requerida pelas Deputadas
Maria Tereza Lara e Maria José Haueisen.

Corn posiço da Mesa

691
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia convida a

tomar assento a mesa as Exrnas. Sras. as Deputadas Maria José Haueisen e
Maria Tereza Lara, autoras do requerimento que deu origem a esta
solenidade; e os Exmos. Srs. Cezar de Queiroz Benjarnim, do Departamento
de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Wilson Santin,
Coordenador Nacional do Movimento dos Sem-Terra; Odair José de Souza,
do Movimento dos Pequenos Agricultores; José Jamir Chaves, da Comissão
Pastoral da Terra de Minas Gerais, e Maria Antônia Costa Nogueira,
representante da Federacão dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de
Minas Gerais.

o Sr. Locutor (José Sores Junior) - Senhoras, senhores, boa tarde. A
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais recebe, nesta tarde, Os

caminhantes da Marcha Popular pelo Brasil, composta por militantes sociais
dos mais diferentes movimentos e organizacöes do povo brasileiro. A
caravana saiu da Cidade do Rio de Janeiro no dia 26 de juiho, percorreu 434
km ate Belo Horizonte, e deverá chegar ao seu destino, Brasilia, em meados
de outubro. lnicialmente, passaremos a palavra ao Presidente ca Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Anderson Adauto.

Palavras do Sr. Presidente
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esta Presidéncia gostaria,

em primeiro lugar, de dar boas-vindas a todos os senhores e senhoras que se
encontram neste parlamento e dizer da nossa satisfação em recebé-los nesta
tarde. Gostariamos de convidar a Deputada Estadual Maria José Haueisen,
coordenadora do evento e autora do requerimento que deu origem a ele. (-
Palmas.)

Senhoras e senhores, caminheiros pelo Brasil, nada ha que mais simbolize
a esperança e a resisténcia do que a caminhada dos povos. 0 Brasil foi
construido ao se construfrem os seus caminhos. As longas caminhadas dos
Bandeirantes precederam as migracOes internas que ocuparam 0 território.
Mas se houve cruzadas conquistadoras, houve também o caminhar do
desespero e as jornadas da esperança.

Os seguidores de Antonio Conselheiro o acompanharam pelos sertOes, ate
edificar o que consideravam 0 seu espaço da promtssão, em Canudos, e em
Canudos foram trucidados por urna repressão equivocada.

Nos anos 20, tivemos a longa marcha da Coluna Prestes, que despertou 0
Brasil para a consciência de nacão moderna, e precedeu a Revolucão de 30.
Para os analistas mais conscientes, o movimento revolucionário de 3 de
outubro, corn todos os seus erros e ambigüidades, significou a tardia entrada
de nosso Pals no século XX.
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o Brasil auténtico é hoje a Brasil que caminha Caminha corn a ocupação
das novas fronteiras agricolas, corn a descentralizaçao industrial, corn o
surgimento de grandes metrópoies no Centro-Oeste. F caminha sobretudo
corn Os movirnentos socials, corn o Movimento dos Trabaihadores Rurais
Sem Terra, que vern convocando a Nação a urn nova contrato politico e
social.

Mas a caminhada que saudamos hoje é a caminhada da urgéncia.
Não ha mas tempo para a contemporizaçào. Já se perderam as horas dos

ajustes demorados. A Naçao, sufocada, quer respirar. A Nação, sufocada,
quer trabalhar. A Naçao, sufocada, exige ser ouvida.

Nâo podemos tolerar mais a despotismo disfarçado nem a submissão dos
interesses nacionais aos ditadores externos. Vamos a Brasilia dizer aos que
se isolarn nos palácios e fecham as seus ouvidos aos clamores que sobem ao
Planalto que estäo acabando as reservas da nossa paciência.

Em quatro anos e alguns meses, a Brasil retrocedeu rneio século.
Perdemos a controle sobre as nossas ferrovias, sobre o nosso subsolo. sobre
os nossos telefones e sobre o nosso petróleo. Agora nos arneaçarn corn a
privatizaço de nossos rios.

Não se enganem: as mineiros não admitern que as suas águas sejarn
vendidas, coma foram vendidas as nossas minas e as nossas redes de
camunicaçâo eletrônica. (- Palmas.)

Caminheiros, na geografia, como na história. todas as estradas brasileiras
passam por Minas. Aqui, podem estar certos, ha urn povo que não se deixa
levar pela soberba do regionalismo, porque se sente brasileiro de todos as
Estados. Aqui somos nordestinos no Jequitinhonha e nos confins de Monte
Azul e do Carinhanha: sulistas de Pouso Alegre, ltajubá e Itanhandu;
conhecemos o calor das caatingas e as neves ocasionas de Maria da Fe;
somos montanheses e geralistas, somos intimos dos ventos da Mantiqueira e
da Serra do Mar e das tempestades do Noroeste. Somos o Brasil, em sua
diversidade e em sua unidade: em suas preocupaçôes e em seu sonho: em
seu passado e em seu futuro.

Em nome do povo mineiro, que esta Casa, a Assembléia Legislativa de
Minas representa. as recebemos neste pouso, na cidade de Belo Horizonte.
Sejam bem-vindos e acrescentem as vozes que trazern as brados de
inconformismo dos mineiros. Boa viagem. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras da Deputada Maria José Haueisen
Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, Srs. Deputados, componentes

da Mesa, senhores, senhoras, companheiros e companheiras dessa
caminhada de conscientização que se faz pelo Brasil, quando a povo se poe
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em marcha, a futuro está começando: urn futuro corn sabor de terra
prometida, corn fraternidade, justica, paz e trabalho pat-a todos. Quando, no
final de julho. colocaram a pé na estrada, comecau, neste Pais. a mutirOo
para construir uma nova pátria - uma pátria que possa ser mae, e não
madrasta: uma pátria onde não se vejam rnais as lágrimas dos excluidos;
onde não se ouca a choro dos famintos; onde terra, moradia. sai:ide e
educação saiam do papel para ser urn direito real ao alcance de cada
brasileiro.

Ao assumir a tarefa de discutir corn as populacOes, ao longo dessa marcha,
a necessidade de urn nova projeto econômico para a Brasil, vocês estão
dando urn passo muito importante: estão mostrando que, neste rnomento de
crise aguda, somente o povo pode fazer alga par si mesrno.

Aqueles que deveriam ser as responsàveis pelos destinos deste Pais
voltaram as costas para a gente brasileira. Hoje, eles so tern aihos para as
interesses do capital especulativo internacional e para seus capatazeS,
representados pelas elites econOmicas nacionais. Os mesmos governantes
que confiscam as direitas das viOvas, dos aposentados e dos trabalhadores.
que fazem crescer a multidãa dos excluidos, dos sem-terras, dos sem-tetoS,
dos sem-saOde e dos sem-escolas tornam-se covardes diante das exigências
do FMI, representante de nossos credares externos.

Os recursos que são enviadas ao exterior para saldar urna divida que nãa
pára de crescer e saciar a ganância dos especuladores são as mesmos que
fazem falta aqui dentra. 0 desemprega. a degradacãa das condiçOes de vida,
a rniséria que bate a pot-ta de urn nmera cada dia maior de nossos irmãos
são as conseqüëncias de urna politica econOmica perversa, arquctetada longe
daqui, para beneficiar as naçOes ricas e seus comparsas: as elites brasileiraS,
que não se envergonham de trair as compatriotas para aumentar a própna
riqueza.

Companheiras! Companheiros!
Não adianta esperar do Palàcio do Planalto as soluçOes para a crise. Là em

Brasilia, o Governa está preocupado apenas em socorrer Bancas, subsidiar
multinacionais e vender a Brasil, nurn processa de privatizacãa nern sernpre
transparente. As respostas que buscamos estão em nossas rnãas. e essa
marcha é a exernplo clara disso. Aa plantar, par onde passam, a consciêflCia
daquelas verdades que nãa aparecem na TV e na grande imprensa, vocês
estão preparando as carninhos para as mudanças fundamentaiS, que trarão
novas horizantes para nosso pava.

Estejam certos de que Minas está corn vocés. Aqui, a resistência ao prajeto
ecanOmica de Fernando Henrique Cardoso e seus seguidores cnou raizes.

El
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Contra esse projeto, contra os que querem vender nossa soberania, contra Os
que governam de costas para a populaçao, estaremos juntos ate a vitOna.

Nosso coração acompanha vocés a cada passo da caminhada ate Brasilia.
Ele canta as cançOes e grita as palavras de ordem de vocês, que também são
nossas. Desde que assumimos nossa vocação politica, fizemos a opção
integral de lutar porjustiça, abraçando, sem reservas, a causa dos excluldos.

Deus estará conosco confirmando nossa fidelidade e guiando-nos ate que
as transformaçoes corn as quais sonhamos tornem-se realidade.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto;

colegas Deputados, representantes de todas as entidades que coordenam a
Marcha Popular pelo Brash, MST, CNBB, CUT, Central de Movimentos
Populares, Movimento de Muiheres Rurais, Movimento de Pequenos
Agricultores, outras entidades que apóiam esse movirnento. Falo não so em
meu nome, mas também em nome da Bancada do PT e dos demais
Deputados que apóiam essa Marcha pelo Brasil.

Hoje é urn dia muito importante para a Assembléia Legislativa, urn dia
especial, porque temos entre nos companheiros e companheiras da Marcha
Popular pelo Brasil. E não poderia ser outra a atitude da Assernbléia
Legislativa, senão esta de acolher a Marcha pelo Brasil em suas
dependéncias. Foi por isso que pedimos, junto corn a companheira Maria
José, que fosse realizada hoje uma sessão especial em homenagem a esses
valorosos companheiros e companheiras, andarilhos da esperança. Esta
sessão especial acabou transformando-se neste mornento de acolhida, de
reflexão, de celebração e, verdadeirarnente, de esperança. Desde ontem, Os
marchantes estão conosco, anunciando que é preciso redobrar a nossa
capacidade de luta, que é preciso dizer basta a FHC, que é preciso gritar bern
alto "Fora daqui, FMI, que e preciso lutar para fazer valer urn projeto novo,
popular e democrático para o nosso Pals, para que, verdadeiramente, todos
Os brasileiros tenham vez e tenham voz.

Para nos, foi urna ernoção muito grande receber a Marcha e caminhar corn
ela pelas rues de Belo Horizonte. Nossa cidade, mais uma vez, torna-se
referéncia nacional de resisténcia dernocrática e de demonstração de força
das lutas populares. Para nós, é uma emoção muito grande dizer a cada urn e
a cada uma de vocés que não vamos parar de lutar enquanto não cessarem
as privatizaçöes vergonhosas feitas pelo Governo Federal, que não vamos
parer de lutar enquanto a divide externa continuar sendo paga corn a vida de
milhöes de brasileiros, que não varnos parar de lutar enquanto os corruptos
estiverem a solta. Por isso, varnos a Brasilia no dia 26 fazer valer o nosso
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protesto e a nossa indignacão.

Exigirnos reforma agrária. São 500 anos de colonizacão, de concentracão
de terras, de latifiindios, de assassinatos e massacres no carnpo, corno em
Eldorado dos Carajás, o caso mais recente que marca a irnpunidade. Mas, no
caso especifico, a questão é muito rnais geral, rnuitos outros fatos que se
tornararn impunes. Baste de homens, mulheres e crianças vivendo em
condiçôes precárias nos acamparnentos, quando querem apenas urn pedaco
de terra, onde possam viver e trabalhar. Basta de FHC submisso ao FMI e
responsável pelo rnaior lndice de desernprego na história deste Pals.

Por tudo isso, ao marcharem, companheiros e companheiras, tenham a
certeza de que não estão sozinhos, levam corn vocés nossa força, nossa
solidariedade e nossos sonhos de urn Brasil rnais justo, rnais solidário e mais
fraterno. E tenharn a certeza de que, ao dar o seu testemunho corajoso em
defesa da cidadania, essa Marcha faz muito mais do que despertar
conscbências adorrnecidas. Representa urn passo gigantesco rurno ao Pals
que queremos construir. Que Deus nos ilumine e dé forces a todos vocés e a
todos nôs. Muito obrigada. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Cézar de Queiroz Benjarnim
Ern prirneiro luger, os nossos agradecimentos a esta Casa, que honra as

tradiçoes democráticas de Minas Gerais, ao receber a Marcha Popular pelo
Brasil. Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, Deputadas Maria José
Haueisen e Maria Tereze Lara, autoras do requerirnento que deu origem a
esta homenagern, a Marcha pelo Brasil vai conduzindo seus coraçOes ate
Brasilia neste momento. urn rnomento de dignidade da vida politica brasileira.
Salmos do Rio de Janeiro no dia 26/7/99 e estarnos, praticamente,
completando 20 dias de estrada. Nesse periodo, urna des constataçöes que
vem marcando muito forternente a nossa percepcão do Brasil é o altissirno
indice de rejeição ao nosso Presidente e ao Governo brasileiro atual. Devo
confessar-me surpreendido corn a forma corno o povo brasileiro vem se
referindo, ao longo da nossa Marcha, ao Presidente da Repüblica.

Além disso, as ültirnas pesquisas de opinião confirrnarn essa nossa
intenção e rnostrarn que, rnal iniciado o seu segundo rnandato, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso ja atinge patarnares de rejeição, praticamente,
inéditos na história conternporânee do Brasil. Estarnos iniciando o segundo
sernestre, e todos se lembram de que o prirneiro sernestre deste ano foi
marcado pela queda do real e pela chegada da crise anunciade no modelo
econômico implantado no Brasil, ao longo da década de 90. Ao longo do
prhrneiro sernestre, o Governo repetiu, intensarnente, o mesmo argurnento: "o
primeiro sernestre sera ruim e o segundo sernestre será born, haverá
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retomada do crescimento ao Iongo do segundo semestre". Já estamos no dia
19/8/99, e é hora de fazer urn balanço dessas promessas de retomada de
crescmento. E hora de nos perguntarmos em que ponto estamos, se deram
resultado as rnedidas tomadas pelo Governo ao longo desse ano, se ha
alguma possibilidade de retomada de crescimento no Pals.

Esse e o pnmerro assunto que gostaria de tratar. Para retomar o
crescimento. o Brasil precisa, antes de tudo, de remover os obstáculos a esse
crescimento.

Urn primeiro obstáculo reconhecido ao crescimento do Brasil vem sendo 0
profundo desequilibrio de suas contas externas. 0 Presidente Fernando
Henrique, quando assumlu o seu prirneiro mandato, encontrou a Brasil corn
contas externas equilibradas. 0 Brasil tinha, em 1994, a terceiro maior saldo
comercial do mundo, apenas a Japan e a Alemanha vendiam para o exterior
mais do que campravam. A cada ano, o Brashl fechava o ano corn cerca de
US$13.000.000.000,00 positivos na sua conta comercial. E esse superávit
comercial corn pensava urn deficit de serviços da mesma ordem de grandeza.
Em 1998, o Brasil já havia transformado esse saldo comercial de
US$13.000.000.000,00 em urn deficit comercial de US$8.000.000.000,00 e
havia 	 transformado 	 o 	 seu deficit 	 de 	 serviços 	 também 	 de
USS1 3.000.000.000,00 nurn deficit de serviços de US$26.000.000.000,00

Em 1998, portanto, no ültimo ano do primeiro rnandato do Presidente
Fernando Henrique. o Brasil já se havia transforrnado em urn Pals pedinte,
que tinha que recorrer ao sisterna financeiro internacional para financiar urn
buraco de US$35.000.000.00000 nas suas contas externas, e a esse buraco
se sornava a necessidade de pagamento de US$18.000.000.000,00 em juros
e amortizaçao da divida externa.

Portanto. jé em 1998 tinhamos que recorrer aos Bancos internacionais para
obter US$53.000.000.000,00 para equilibrar as contas externas brasileiras.
Esse foi o primeiro grande obstáculo para a crescimento do Pals. Na
assrnatura do acordo corn a FM!. a Governo se corn prometeu a transformar o
deficit cornercial num superávit - no ano de 1999 - de US$1 1.000.000.000.0o.
Estarnos em agosto, e a 61tirno resu!tado consohidado da conta comercial
brasileira foi divulgado no més de juiho. Ate o fim de julho, a Brasil acumulava
urn deficit comercial de US$563,000,000,000 00

Portanto, a meta de superávit de USS11.000.000.000,00 na area comercial
já foi compietamente afastada pelos fatos. E a que é mais grave, essa
pequena meihora na area externa se deve a uma contração de 17% das
importaçöes brasileiras, a que compensou uma contração de 13% nas nossas
exportaçöes. Portanto, essa pequena meihora na area externa se deve
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exciusivamente a recessâo do Pals. Não ha nenhuma possibilidade de que o
Brasil retome o crescimento pelo modelo atual, sem estourar, imediatamente,
suas contas externas.

0 cenário internacional, por outro lada, está evoluindo desfavoravelmente.
Os nossos dais maiores parceiros camerciais enfrentarn prablemas
crescentes: a Argentina, que já foi mais longe do que nós na imp!antacão do
modelo neoliberal, esta vivendo uma crise terminal. E os Estados Unidos,
nosso outro grande parceiro comercial, vive a iminência de urn colapso na
Bolsa de Valores de Nova iorque. Todos reconhecern, haje, uma grande
boiha especulativa na Balsa de Nova lorque, que, a qualquer momenta, pode
estourar. Se essa boiha estourar, o próxirna taco de crise vira do práprio
centro do sistema rnundiah, de tal maneira que, no "front" externa, toda o
cuidado é pouco, e nenhuma fo!ga ha para a pohltica de retomada do
crescimento, mantido a rnode!o atual.

A segunda possibh!hdade de retomada do crescimento seria pela reathvaçãa
da demanda. mas todos as nUrneros apantam contra essa possibhlidade. A
Fundacao GetO!io Vargas divulgou urn estuda mostrando urna queda de 4,9%
na massa salarial brasileira nos primeiras cinca rneses do ano, au seja, a
canjunta de salarios que entra na econornia brasileira esta dimhnuindo
rapidamente. Esse é urn prirnehro componente irnportante na contracãa do
mercado interno brasileiro. 0 segundo cornponente importante é a acardo
corn a FM!, que hmpOe urna redugão drastica nos gastos püb!icas, a que
também contribuh para a contração do mercado interno. Nãa h, portanto, no
horizonte, nada que hndique retomada do crescirnenta par meio da ehevação
da dernanda agregada na economia brasileira.

Uma terceira possibilidade seria a reativaçãa por meia da politica
monetaria, que ja fai queimada peha Governo. As taxas de juros atingirarn seu
piso e, ate a tim do ano. tenderao a subir, isso significara maiar retraçao da
atividade econôrnica no Brash!. As taxas de juros, haje, estanda no piso, ja
presshonam, fortemente, a taxa de câmbio para o alto. 0 dô!ar, que havia se
estabh!izada em R$1,70, no primeira sernestre, está batenda em R$1,90, e, a
qualquer momenta, espera-se que sa!te para a hncrlvel patarnar de R$2,00.
!sso significa urna forte osci!açao do câmbia, que inibe qualquer retomada de
crescirnento do Brashl nos prOxhrnas rneses.

Para finahizar, como se nada disso bastasse, a econamia brasileira
canseguiu a façanha de conviver corn urna profunda recessãa e contençôes
inflacionárias crescentes. A inflação no Brashl permanece re!atrvamente
contida, mas tendendo a crescer. A shtuaçao do shsterna de preços, hoje, é de
tensao reprhmida. Tambérn naa ha fo!ga para, segundo esse modelo, retornar
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o crescirnento em prazo visivel. Portanto, devemos esperar que, ao longo
deste semestre, mais uma vez, serão frustradas as prornessas do Governo
de retomada de crescimento.

No entanto. importantes alteraçoes estão ocorrendo na economia nacional.
A taxa de inflacão, a que me referi, mantém-se baixa, porém com tendéncia a
subir. representa apenas uma media. Nessa media, todos sabemos, existe
urn conjunto de preços em forte ascensão na economia brasileira. Eles são,
principalrnente, o preço que remunera o capital rentista. por meio da taxa de
juros: o preco cobrado pelas empresas rnonopolistas, que, ate pouco tempo,
eram estatais (energia e telecomunicaçöes): urn conjunto de preços que
passou ao setor privado está tendo aumentos abusivos, autorizados pelo
Governo: e o preço dos produtos importados. Portanto, dentro dessa inflacão
reprimida. existem Os setores due já estão ganhando.

Os setores que estão perdendo são aqueles que não conseguern aurnentar
seus preços. Sabemos tam bern quais são: os salários não estão aumentando.
0 primerro setor que perde são os trabalhadores brasileiros, que segurarn a
nflação em suas costas, na forma de urn novo arrocho salarial. 0 segundo
setor que não estã aumentando é o dos pequenos e medics produtores, que
dependern de rnercados concorrenciais. 0 terceiro e aquele cujos produtos
não são cornerciaiizáveis no rnercado internacional, sendo tarnbérn, em geral,
produzidos por pequenas e médias empresas. Portanto. neste momento, está
havendo no Brasil uma fortissima concentraçao de renda em favor dos
grandes grupos econârnicos, que estão aurnentando seus preços em
detrimento do conjunto da sociedade. E essa concentração de renda se dá
num cenárjo de recessão econOmica, em que a Pals produz menos. Ora, se o
Pals produz menos renda e se ela está se concentrando, isso significa que a
nosso povo está exposto a uma perda dramática de renda nos tempos que
correm.

E por isso. companheiros de marcha, que vernos as pessoas, nas ruas, nos
aporando corn tanta ntensidade: é por isso que as pesquisas mostram 0
Presrdente mars rmpopular da nossa história. Finalmente chegou a verdade
do Piano Real. Acabou a anestesia. A verdade do Piano Real é uma
remuneraçao absolutamente desproporcional do capital financeiro. das
empresas rnultrnacionais e dos grandes oligopóhos, que estão avançando
sobre a curta renda do povo brasileiro.

Chegou o segundo semestre, e não ha perspectiva de retomada do
crescimento. Não saimos do curto prazo e não sairemos dele, porque esse
modelo nos prende a urn eterno curto prazo. A politica econômica do Governo
falru. 0 Governo brasileiro não tern mais nada a oferecer a sociedade, a não
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ser a gerência dessa imensa massa falida. Isso coloca o nosso Pals diante da
crise rnais grave de sua histOria. A crise atual não e simples e nao diz
respeito. apenas, ao Governo Fernando Henrique Cardoso nern ao do seu
eventual sucessor; ela é histárica, pois marca uma bifurcação na história do
Brasil. Já houve urna arise igual em 1929 e 1930. Naquele momento, o
modelo primário exportador da econornia brasileira entrou em colapso, e o
Brasil teve de tomar uma decisão histórica: ou se rnantinha corno uma
economia agricola exportadora, ou aceitava o desafro da industriahzacão. 0
Brasil que conhecemos é fitho da decisão histórrca de 1930, ou seja, da
opção pelo carninho da industrializacão. Naquele momento, o Brasil
encontrava-se em urna bifurcacão, mas conseguiu encontrar uma saida que
continha elernentos progressistas. 0 irnpulso de 1930 esgotou-se, e o Brasil
está hoje em urna segunda bifurcacão. Assim como a decrsão de 1930
marcou o Brasil do sec. XX, a decisão que tomarmos, nos próxrmos anos,
marcará o Brasil do sec. XXI. Ha duas grandes possibilidades em jogo:
podemos manter o modelo atual e a aprofundarmos, o que significa,
necessariamente, abrir mao de todas as corporaçöes estratégicas de base
nacional, corno a PETROBRAS. o Banco do Brasil e a Caixa EconOmica
Federal, e significa também a nossa adesão a Area de Lrvre Comércio das
Americas, que é a proposta norte-americana de estruturacão econOmrca do
continente, que representará o fim do espaço nacronal e que significará.
também, a destruição da moeda brasileira. A primeira possibrlidade, portanto.
e due a crise atual abra urn longo ciclo de desconstrucão nacional. em due a
perda de soberania e a perda de niveis de civilização nos lancem em drreção
a barbãrie. Mas essa não 6 a Unica possibilidade. A segunda possibilidade é
que a sociedade brasilelra encontre. em si, grupos sociars e politicos capazes
de se reorganizar corn uma proposta de reconstrucão desta Nacão. Nós,
marchantes, apostamos nisso. Para isso, estamos na estrada. e é para isso
que o nosso movimento se estrutura, ou seja, para dizer due o Brasil precrsa
de assumir urn nova projeto. Não estarnos na estrada para pedir urn
pauquinho de terra. urn pouco mais de dinherro ou urn pauco mais de
habitaçao. Estamos na estrada para discutir corn o povo urn novo projeto
nacional. Conhecemos os contornos desse nova projeto. Para nos, ele tern
cinco grandes elementos estruturadores. 0 primeiro comprOmisso que
propomos a nos rnesmos e ao conjunto das cidades brasilerras é o due
chamamos de compromisso corn a soberania, ou seja, o Brasil tornar para sr
a capacidade de definir os seus próprios fins. A histôria recente do Brasil é a
da perda da soberania. Hoje, nenhuma decisão pode ser tomada pelo nosso
Governo sern ser submetida ao FMI, e não pode ser tomada pelo Brash!
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nenhuma decisâo que contrarie os interesses do sistema financeiro
internaconal. 0 Brasil perdeu a sua soberania, e precisamos reencontrá-la,
para que o nosso povo volte a ter a capacidade de definir Os seus próprios
destinos. 0 segundo compromisso é corn a solidariedade. Somos a 8' malor
economia do mundo. Não é possivel mais conviver corn tamanha miséria,
pobreza e incultura da nossa sociedade. Todo o esforco produtivo, cultural e
técnico do Brasil tern de ser colocado a serviço da erradicaçào da miséha, da
pobreza e da incultura, de tal maneira que possamos elevar todos os
brasileiros, no espaço de tempo o mais curto possivel, a urn patarnar comum
de dignrdade, que se traduz em alimentaçao, em saUde, em educacäo, ern
habitaçao e ern trabaiho. Chamamos isso de compromisso corn a
solidariedade. 0 terceiro compromisso é corn o desenvolvimento. Ainda
somos urn pals periférico. Crescemos, no ano passado, 0,1%. Este ano,
crescerernos em torno de -2% ou -4%. Portanto, fornos levados a ser urn pals
de baixo crescimento. Urn pals periférico, que assume urn baixo crescimento,
está dizendo ao rnundo que aceita a sua condição periférica. A nossa Onica
oportunidade de deixar para trás essa condiçao é a retornada de urn projeto
de desenvolvimento rápido para a nossa Naçao. E nós temos todas as
condiçães para sso: terras férteis, água doce, a luz do sol, técnica, gente
querendo trabaihar a terra, a oitava economia industrial do mundo,
professores, medicos, engenheiros, operários especializados, gente querendo
trabaihar e urna base produtiva articulada, que está sendo desnacionalizada e
destruida pelo modelo atual. Portanto. o Brasil pode voltar a ser urn Pals de
crescimento rápido. 0 modelo existente não é apenas injusto socialmente,
rnas também incompetente do ponto de vista econômico.

o nosso quarto cornpromisso é corn a sustentabilidade. Não se trata de
pensar em urn soluço de crescimento, rnas em urn projeto de médio e longo
prazos, que mostre o nosso comprornisso corn geracoes futuras, pois o
desenvolvirnento so sera sustentável se o ser humano e a natureza estiverem
em seu centro, se ele nao for inimigo do homern e da mulher, ou da natureza.

o quinto grande compromisso que o Brasil tern de assurnir consigo mesmo
é uma profunda reforma em suas próprias instituiçoes de poder, de tal
maneira a construir outra democracia, uma democracia amphiada, participativa
e dirigida ao cidadão, em que os centros de poder permaneçam acessiveis ao
povo, que assumirá o comando da Naçao. São cinco, portanto, os grandes
cornpromissos estruturantes que propomos ao Brasil nessa marcha: o
compromisso corn a soberania, corn a solidariedade, corn o desenvolvirnento.
corn a sustentabilidade e com a democracia ampliada. Estamos ouvindo o
povo e corn ele falando e estamos percebendo que o povo brasileiro já foi
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enganado demais para se deixar levar apenas pelo discurso. A nossa rnarcha
tern força não porque tenha rnuita gente. A sua forca é antes de tudo
simbólica, porque realiza a pedagogia do exemplo. Estarernos entrando em
Brasilia no iniciO de outubro e, neste momento, estaremos dizendo,
claramente, ao povo brasileiro que está chegando a hora de se colocar de pé,
dizer basta e assumir o comando da Naçao. Nós, Os marchantes e as
organizac(5es que representarnos, estamos profundamente comprornetidos
corn essa causa e vamos ev6-la ate o firn, custe o que custar. Obrigado. (-
Palmas.)

0 locutor - Antes de passarmos a palavra ao próxirno orador, gostariarnos
de registrar a presenca das seguintes autoridades no Plenário: Dinorah
Carmo, Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas
Gerais; José Francisco de Sales Lopes, Presidente da BELOTUR; Enio
Bolenberg, Coordenador da Marcha; ex-Deputado Marcos Helênio, Diretor do
Grupo Especial de Acesso a Terra - GEAT -; e Evaristo Garcia, representante
do Vereador Paulo Augusto dos Santos, o "Pauião". Neste rnomento,
passarnos a palavra ao Sr. Wilson Santi, Coordenador Nacional do
Movimento dos Sem-Terra. - MST.

Palavras do Sr. Wilson Santi
Sr. Presidente desta Assembléia Legislativa, Srs. Deputados e Deputadas

proponentes desse requerirnento para esta sessão especial, gostariamos de
dizer, de antemão, a todos os companheiros e cornpanheiras marchantes, as
dernais autoridades, enfim. a todos Os que participam desta sessão, em nome
do MST, que e difIcil, no mornento, para nós e para mirn destacar algurnas
questoes neste pronunciamento. E dificil separar Os flOS5O5 sentirnentos
durante esta marcha, separar a ernoção da razão, sentimentos que vém do
fundo da nossa alma. E difIcil olhar as pessoas por onde temos passado. Em
nossos acarnpamentos, em nossos assentamentos - apesar das imensas
dificuldades por que passamos -, vislumbramos urn sonho e uma esperanca,
por rneio da nossa luta, que nao corneçou agora, porque é urna luta histórica
do nosso povo.

Nos lugares pelos quais passamos, ternos percebido que os viadutos, as
Pontes e os esgotos jé são moradias de luxo para muita gente, lugares que
não deveriarn servir para abrigar urn ser hurnano, que tem alma, que tern
sentimento. Todos os companheiros sabem muito bern 0 que ternos visto.
Então, não podemos fazer urn discurso somente corn a razão. Temos a
certeza absoluta de que, se arrolarmos, neste Oltimo século, a cujo final
estarnos chegando, cinco grandes fatos histáricos, as rnarchas do povo, as
marchas dos despossuldos, as marchas dos deserdados desta terra, as
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marchas dos exciuldos estarâo escritas entre aqueles cinco acontecimentos.
Por isso. afirmamos que vivemos urn momento histórico. urn momento crucial
da vida do Pals, em que a miséria. a fome. o abandono, a tristeza. a
desesperança para milhöes e milhôes de irmos nossos é urn fato cotidiano,
estando presente durante 24 horas. Isso é triste, isso é terrivel numa terra,
nurn pals corn seus milhöes de quilOrnetros quadrados de extensão, corn
suas nquezas, corn suas águas. corn sua energia, corn seu solo, corn seu
povo, este povo hndo, este povo extraordinãrio, esse povo generoso, como
rnuito bern disse o antropólogo, o grande brasileiro Darcy Ribeiro. Apesar da
solidanedade, esse povo está sendo conduzido aos rumos de urna situacão
de barbárie.

Então, essa marcha tern urn simbolismo muito grande, que extrapola a
questão da razão e dos nUmeros; tern urn simbolismo que vai ao fundo da
alma do ser hurnano. E o que vale urn ser hurnano neste nosso Brasil. neste
final de século? Assirn, queria fazer essa caracterizaçáo da Marcha Popular
pelo Brasil, que é a marcha de gente, é a marcha de urn povo, de pals e rnâes
de farnilia, de jovens, rnulheres e crianças. Somos gente, somos urn povo,
ternos sentimentos, alma, coração, sangue nas nossas veias. Não sornos as
estatisticas do neoliberalismo, do FHC ou de quem quer que seja. Somos 0
povo brasileiro, que nao se entrega, que no se vende. que não se rende e
vai a luta. E essa luta e justa. é legItirna. Lutar é preciso e lutar é legitirno.
Essa é a grandeza da nossa força, do nosso exemplo, daquilo que
transmitirnos. Portanto. e preciso mexer corn os sentimentos, corn a alma,
corn o coraçâo, neste momento de desesperança e de exclusão. em que
vemos nossa sociedade e o nosso povo indo para o rurno da barbárie, em urn
pals continente, corn tanta riqueza e tantas possibilidades. Temos que
denuncar. E, neste lugar, acredito que muitas vezes ate desprovido desses
sentirnentos e dessa ernoçâo, pensava em que dizer. E cheguei a conclusão
de que devena falar exatamente corn esse enfoque e essa perspectiva. que
acho ser o que mais precisamos para transforrnar o Brasil e construir uma
pátria livre. digna e feliz.

For ültimo. gostaria de fazer um registro, neste momento histórico. nesta
Casa. Na madrugada de hoje, recebernos a notIcia de que, no julgamento que
esté acontecendo em Belérn do Pará. sobre o massacre em Eldorado dos
Carajás. a justiça absolveu, ontem, trés oficiais que estavarn sendo julgados.
Hoje é dia 19 de agosto, o que nos lembra os 19 cornpanheiros rnassacrados,
as 19 companheiros assassinados. Todos sabem, aqui, que esse não foi o
prirnerro massacre que ficou impune. Então, queriarnos, em nome do MST,
em nome da Marcha Popular pelo Brasil e, acredito, em nome de todas as
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pessoas de bern das Minas Gerais e do Brasil, dedicar esta sessão e este
momento a memória daqueles nossos 10 irmäos que foram assassinados.

Pedimos licença para ler trechos de depoirnentos das viüvas de alguns
desses companheiros assassinados. A companheira Maria Alice da Silva
Machado diz que parece ser a mais triste dentre as viivas. Desde a mode do
marido. Joaquim Pereira Veras, mantérn-se isolada e não sorri. Diz que não
tern motivos para isso e justifica afirmando que, corno ela, todas as rnulheres
carregam dramas visiveis, desde o episódio de Carajás. 0 drama de
Andrelina de Arairjo, por exemplo, foi ter vista a filha de 10 anos se casar.
Somente no més passado, depois de completar 13 anos e já corn urn filho de
urn ano, a menina, Aldenir, justificou sua atitude para a mae, dizendo que,
corn a mode do pai, nao teria ninguém para Ihe dar comida e, por isso,
resolveu casar-se corn 10 anos.

Então, acho, companheiros e cornpanheiras que estâo marchando e
autoridades presentes, que este é urn momenta de reflexão. E penoso, para
nos, e é irnposslvel traduzir em palavras, neste rnomento, quanta é grande a
nosso repédio a essa decisão da justica, quanto é profunda, em nossa alma,
a indignacào. Não é a primeira vez que a justica no Brasil é conivente corn os
crimes do latifündio, corn os crimes dos poderosos, enquanto é extremamente
rigorasa para punir as pobres. (- Palmas.)

E preciso denunciar, e preciso não ter medo de dizer e afirmar aqui, nesta
Casa, que a nosso repüdio é enorme, e a nossa indignacão não ha como
quantificar. Tenho a certeza de que cada cornpanherro e cada companheira
que marcharn sabem muita bern que não ha espaço na nossa alma para
colocar tanta indignaoo, tanta revolta, urn sentimento que, muitas vezes, não
conseguimos nern encontrar palavras para expressar. Esse não é o prirneiro
caso em que a impunidade impera. For isso, exigimos justica. Continuamos
clarnando e exigindo justica neste Pals. porque, enquanto continuar existindo
e aumentando cada vez mais a impunidade. nos, as lutadores do povo.
sabemos muito bern que os algazes ficarão cada vez rnais tranquilos, cada
vez mais a vontade para praticar os seus crimes, as suas atrocidades, 0
desrespeito aos direitos humanos. porque sabern, de antemão, que esses
crimes continuarão impunes.

E por issa que nao podemos nos calar. E por isso que não podemos aceitar
esse julgamento. Estarnos. desde ja, exigindo a anulaçao desse julgameflto, a
substituiçao do Juiz, e, caso isso nâo aconteca, não teremos outra salda
neste Pals, a não ser, no minimo, nos retirarmos desse julgamento e
denunciar - não 56 para o Brasil, mas para todo o mundo - que mais uma
farsa fol montada, para que näo se fizesse justiça neste Pals. (- Palmas.)
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Por Oltimo, quero dizer aqul, em nome do movimento dos due marcham. de
todos, enfirn, que essa marcha, essa nossa luta, companheiros e
companheiras, sabemos, tem a exata dimensão e a consciéncia muito clara
do nivel da nossa responsabilidade histórica. Creiam todas as pessoas de
bern de Minas Gerais e desta Casa Legislativa due a Marcha Popular pelo
Brasil sabe muito bern o que quer, sabe muito bern quanto é grande a nossa
responsabilidade e a de toda a companheirada que estd marchando no dia-a-
dia, sofrendo todas as dfticuldades. Sabemos que a nossa responsabilidade é
grande. E, corn certeza absoluta, esta Marcha Popular pelo Brasil não vai
trair, não va se acovardar, no val se deixar abalar por nada. Vai ate o fim na
busca da construçao de urn novo projeto Brash, na construço da justiça
verdadeira, na construçäo da dignidade hurnana, que é o centro das nossas
atençoes, de fato, porque, na prática da nossa luta cotidiana, é o ser humano,
é a pessoa hurnana, o centro de todo debate, de toda discussão, de toda luta
due os nossos movimentos fazem, due as nossas organizaçöes levam
adiante pelo Brasil afora.

Deixo aqui a nosso abraço e o nosso muito-obrigado, na certeza de due a
luta por liberdade. a luta por justiça e por dignidade humana sairá vencedora
neste nosso querido Brasil. Muito obrigado. (- Palmas.)

Registro de Presença
o locutor - Gostariamos de registrar neste instante as seguintes presenças:

Celso Brant, Secretário Adjunto da Secretaria do Trabalho: Carlos Calazans.
Secretário do PT de Minas Gerais: Renato Barros, Coordenação Sindical dos
Servidores POblicos; Valdisnei Silva, do Sind-SaOde; Neyla Batista, Conselho
de Defesa Social: José Adão de Oliveira, Secretaria de Educaçao; Vãnio
Amaral, Vereador do PT de Teófilo Otôni: Liota. Vereadora do PT de Teófilo
Otôni: Argentino José Campos, Secretário de Agricultura de Tarunirim - PT:
Edna Gonzaga de Paula, Presidente da Câmara de Tarumirim, também do
PT: Agenor Augusto. Vereador do PT de Tarumirim: Magda Bastos de
Oliveira, Secretária da Cãmara de Tarurnirim: Inez de Barros, Secretárha de
Trabaiho. Registramos também as seguintes presenças: Ana Rita Castro
Trajano e Marcia Omaia. representando a Sindicato dos Psicólogos de Minas
Gerais. e Leticia da Penha, Vereadora deContagern.

Palavras do Sr. Odair José de Souza
Senhores da Mesa e do Plenário, boa-tarde. E corn muito repOdho também

que ocupo este microfone. Gostaria de deixar aqui o repLidho dos pequenos
agricultores do Brasil por esse processo due se deu e due se estã dando em
Eldorado dos Carajás. Para nos, está provado, mais urna vez, que esse
modelo neoliberal está a serviço da burguesia nacional, do capital
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internacional e do imperialismo forte-americana. Não é a toa due estamos
marchando, não é para fazer piquenique. Nossos companheiros estão corn
cabs nos pés, sofrendo muitas dificuldades.

Gostaria. em nome do MPA, de registrar aqui a forma como está se dando a
agricultura neste Pals, de que forma o atual modebo estã querendo a
agricultura brasileira. A pesquisa mostra due ate o ano 2000 apenas 5% da
populacão vai estar no campo. se  continuarmos corn esse modelo de
desenvolvimento due está por al.

Temos alguns dados para sintonizarmos a forma como está a agricultura
brasileira hoje. No periodo de 1985 a 1996, sumiram do campo mars de
942.000 estabelecimentos rurais Não havia politica agricola para sustentá-las
no campo. Dentre elas, 450.000 sumiram nos ãltirnos anos de Governo de
FHC. Conforme disseram nossos cornpanheiros, como vamos sobreviver nas
cidades. nos centros urbanos, se já não existem lugares debaixo dos viadutos
e das pontes? Corn isso. desapareceram do campo. nos ãltimos dois anos,
2.900.000 empregos na agricultura. As agroindUstrias de máquinas vendern
hoje 30% a menos do que vendiam na década de 80. Isso registra a forma
como se está dando nossa agricultura no atual modebo. Corn urn pals tao rico
e produtivo como a nosso, é uma vergonha dizer due estamos rrnportando
milho, arroz. feijão, frutas, peixe, água mineral, etc. Se realmente houvesse
uma poiltica agricola voltada para a pequena e a media producão, hoje
alimentariamos a mundo e nâo seria necessário que cerca de 60 milhôes de
brasileiros passassem fome.

Queremos hoje para a Brasil uma agricultura subsidiada, due realmente
subsidie a nossa agricultura familiar, os pequenos agricultores. Acreditamos
due ha jeito para a Pals. Queremas também a seguro agricola, porque,
quando plantamos. nao sabemos de due forma vamas colher. Queremas
ainda a garantia da comercializacão da produçào.

São poucas as palavras que tinha due dizer para as senhores, em name do
MPA, rnas gostaria tambérn de registrar due estarnos em marcha porque
acreditamos na organizacão do povo, acreditamos no povo em movimento e
acreditamos no povo nas ruas. Não bastarn discursos bonitos, seja na
Presidéncia, seja em uma Casa Legislativa. Acreditamos due quern muda é
quern está sentindo na pele a dor, a fame e a sacrificio das injusticas
cometidas, ha mais de 500 anos, no Brasil. Por isso, neste momenta,
conclamamas toda a sociedade que está nos ouvindo due venha conosco
para lutar par urn Brasil diferente, por urn Brasil-Nação, e não para urn Brash!-
colOnia, due vem sendo governado par urn pequeno grupo da elite, a mando
do capital internacional. Chamamos neste momenta o povo para amar a Brash!
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e voltar para o Pals. Vamos ser brasileiros de fato e nos agarraramos a
Pátria.

Esse grupo de elite que está entregando o Brasil corn esses modelos de
privatizaçao, em que o nosso patrimOnio está sendo entregue aos
estrangeiros par preco de banana, deve ser contido. Temos que expulsar
esse pessoal do Brasil, por que a nosso Pals não é local para eles. 0 Brasil é
local para as familias do pessoal que morreu em Dourado dos Carajás. é local
para a povo que morreu em Corumbiara e é local para o povo que morreu em
várias chacinas que ocorreram no Pais. Era isso a que tinha a falar para as
senhores. Muito obrigado. A gente se ye em Brasilia.

o Sr. Locutor - Registramos as presenças de Cristiano Lara, do Diretório
Acadêmico - FAFICH -, da Universidade Federal do Estado de Minas Gerais,
e do Prof. Paulo Jorge, da União Nacional dos Servidores POblicos - UNSP.
Pela 000rdenacäo da Oomissão Pastoral da Terra de Minas Gerais. falará a
Sr. Juvenal José da Rocha.

Palavras do Sr. José Jamir Chaves
Companheiros e companheiras, membros da Mesa, ilustres Deputadas e

Deputadas, sou a José Jamir Chaves e estou aqui representando a Juvenal
José da Rocha. da Comissão Pastoral da Terra. A minha presenca na Casa é
para trazer a abraco amigo, o abraco de solidariedade e a abraco de irmão da
Comissão Pastoral da Terra - OPT. Companheiros de estrada e de luta, as
senhores sabem muita bern que a CPT, por este Brasil afora, tern estado
junta corn os trabaihadares e as trabalhadoras nessa luta, para libertar a terra
das garras do latifindio, das garras dessa elite brasileira, que, desde que as
portugueses aqui chegaram, não deixa de segurar a terra em suas rnãas.
Sabernos, cornpanheiros, das dificuldades deste rnornento, mas nos
alegramos par estarem nessa luta. pela coragem, pela esperanca que
carregam em seus caraçöes. Parece que infundern em nossos coracöes essa
coragern e essa esperanca. Temos certeza de que as mudanças 56 virâo das
rnãos dos trabaihadores. Não acredito que, aqui, alguérn tenha a ilusão de
que as coisas boas virãa dessa elite ou dessas autoridades, que - vernos
rnuito bern - nao estão cuidando nern nos trazendo nenhum beneficio.

A OPT é organizada em Minas Gerais e no Brasil inteiro. Sua sede fica em
Goiânia. Estamos vindo de uma assernbléia nacional, em que, mais urna vez.
é assegurado, é afirrnado a protagonisrno dos trabalhadores e das
trabalhadoras. Possa dizer que a OPT está a serviço dos trabalhadores e das
trabalhadoras deste Pals. Assirn, neste momenta. queremos acolhê-los e Ihes
dizer da nossa alegria par estarmos juntas. Vamos. companheiros, essa luta é
muito boa e merece a nasso esforço. Varnos chegar juntos a Brasilia. Varnos
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mostrar ao Brasil a nossa esperança e a nossa solidariedade. Muito obrigado.
(- Palmas.)

0 Sr. Locutor - Ooncedemos a palavra a Sra. Maria Antônia Costa
Nogueira, representando a Federaçao dos Trabaihadores na Agricultura do
Estada de Minas Gerais - FETAEMG. (- Palmas.)

Palavras da Sra. Maria Antônia Costa Nogueira
Em primeira lugar, quero curnprimentar a todos as companheiros e

companheiras dessa marcha. Oumprimenta também a todas as entidades
presentes e 6 Mesa desta Casa.

Venho, em name da FETAEMG, representando a Movimenta Sindical de
Trabaihadores Rurais, muito mais prestar a nossa solidariedade a luta de
voces. E muito impartante a que as campanheiros do MST e demais
entidades estão fazendo par este Pals afara. E clara que sabemos que ha
muitas coisas que nos unificam, rnas sarnente corn a luta de fato sarnos
capazes de mudar este Pals. Voces, sem dãvida, camo a campanheiro ja
disse, estão danda a exempla para a Brasil de que é passivel mudar e de que
é preciso ter coragern para lutar. Mas ha várias outras caisas que também
rias unificarn. A luta pela reforma agrária, par exernplo, porque temos a
clareza de que este Brasil so vai mudar se ela, verdadeiramente acantecer.

Somos contra a fame, a violência, a FMI, a Fernando Henrique Cardoso e
também contra a repressaa dos latifundbários. Portanto, são várias as pantos
que nos unificam neste Brash, de canto a canto. Sem düvida, somente a luta é
capaz de fazer corn que a Brasil mude de cara.

Essa luta de vocés é muito importante. Também estaremas em Brasilia no
dia 26 de agasto, na Marcha dos 100 Mil,quanda daremos urn recado ao
Presidente da RepOblica, Fernando Henrique Cardoso. Estarnos corn vocés
nessa luta, fazendo as acupaçöes de terras, combatendo as açöes dos
latifOndios e dizendo ao Brasil que, sem reforma agrOria, nãa ha dernocracia.
E preciso democratizar a terra, dernocratizar as meios de produçaa. Sern
reforrna agrária rnudamos este Pals, cheio de fame, de miséria, de
desemprega e violéncia coma acabarnos de ver no julgamento de Eldorado
dos Oarajás, onde as condenados estâa sendo aqueles que marrem. Várias
Pessoas jã foram assassinadas coma Elói Ferreira da Silva, JUlio Miranda,
Margarida Alves, as campanheiros de Eldorado dos Oarajás, e as assassinos
ficam Impunes ficando na verdade, punidas os que morreram. E a nossa luta
e pela Vida. Precisamos cantinuar vivos. Toda a nassa luta é para que a Brasil
Continue sendo nasso mas tarnbém para que passamos, nós, nossas
familias flossas filhas, viver cam dignidade. Desejo a vocés, que estãa dando
urn exempla para o Brasil, muito sucesso nessa caminhada. Somente corn a
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luta, corn as caminhadas e ocupaçöes é que poderemos mudar este Pals. Urn
abraço a todos.

Palavras de Participantes
O Sr. Vanterr do Couto - Muito boa tarde a todos Os presentes. Serei breve

nas minhas palavras, Para que outros também possam se manifestar, pois
estamos num pals livre e democrático. Meu nome é Vanteir do Couto e aqui
estou representando as Forcas Armadas.

Jornalistas, civis e comentaristas politicos estão fazendo a mesma pergunta
corn muita frequencia. Nas ruas. militares fardados ou já na reserva são
abordados corn a mesma interrogação. Ha uma preocupacao coletiva corn o
destino do Pals. A resposta nossa é sempre a rnesma: estamos nos quartéis,
de onde não costurnamos sar. Estamos em nossas casas, tentando educar
os nossos filhos e sobreviver corn nossos parcos vencimentos. Estamos nos
preparando Para a defesa do nosso Pals e nas Escolas Militares, formando os
futuros chefes de nossas Forças Armadas, orientando-os Para o cumprimento
do dever, fortalecendo seu espirito no amor ao Pals, a familia e a ética.
Queremos que cada futuro chefe seja, antes de tudo, urn cidadão cônscio dos
seus deveres civis e militares. Não quer dizer que o militar não esteja vendo a
borrasca que se aproxima e não se encontre triste corn o sofrirnento de seu
povo. Nada poderá nos salvar se nós, civis e militares, não nos dermos as
mãos, expulsando do poder todo aquele que não merece o nosso respeito e a
confianca de nossa Naçâo. A conversa que se ouve no Pals atual é de total
descrença no futuro, e ha razöes Para isso. Os fatos que you citar indicarn
que a nossa soberania está em perigo: a AmazOnia ameaçada de invasão
militar estrangeira e o Pantanal em perigo: o Pals aceitando fazer parte de
uma Força Armada Pan-Americana Para intervir em naçôes deste continente
que tenham a sua "democracia" ameaçada. Que democracia? A do dinheiro.
Para sermos apenas colônia? Vemos, ainda, nossas riquezas entregues ao
capital estrangeiro, o poder econômico sendo considerado a razão de ser de
todas as virtudes e o povo humllhado, corn fome, sem saüde, sem emprego.
sem educaçao e sem justiça; as Forças Armadas ameacadas de serern
empregadas no combate ao tráfico de drogas. Suas missöes não seriarn mais
ditedas Para garantir os objetivos nacionais, e sim os de poténcias
estrangeiras.

Acreditamos que so esses fatos já bern indicam o caos que nos ameaça. Ja
se começa a ir as rues, e o povo sabe que contarã corn as suas Forças
Armadas. Dormindo não estamos. Aguardamos, como sempre, o chamado do
nosso povo.

Brasil acima de todos. Muito obrigado. (- Palmas.)
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A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Solicitamos ao orador

que se identifique e que obedeca o tempo de 3 minutos.
O Sr. Paulo Jorge dos Santos - Prof. Paulo, da UNSP. Não poderia deixar

de falar, pela minhe admiração, a esses companheiros do MST, pessoes que,
realmente, trabalham a terra. São companheiros que não possuem máquinas
e caminhOes Para desfilar em frente ao Congresso, a fim de fazer lobby" por
calote de dividas. Não possuem crédito nos Bancos, que foram criados pare
financiar a producão e não o fazem, porque estão preocupados em financier
capital estrangeiro.

Essas pessoas, pelas quais tenho muito respeito, usam as estradas como
meta e caminho, em busca da dignidade que merecem, mas, infelizmente,
são tretedas como indignes. Todo ser humano precisa de amparo legal neste
Pals, mas o pals da cidadania sá existe Para os ricos. 0 trabalhador da terra
é o verdadeiro produtor, mas não possul esse direito. Ninguém produz mais
do que esses trabaihadores que aqui estão.

Esta Casa nunca esteve tao bern freqUentada. Cuero parabenizar os
Deputados, as Deputadas do PT e a direção da Casa por nos permitirem
participar desse fato, que a história nos permitiu guardar, não so pare mim,
mes também Para meus filhos e netos. Quero agradecer e fortalecer o grito
do Brasil: "Fora FHC, fora FMI, por urn Brasil dos trabalhadores, realmente". (-
Pelmas.)

0 Sr. Carlos Calazans - Sou Carlos Calazans, da direcão do PT. Vim aqul,
em primeiro lugar, Para comunicar, chamar e mobilizar. Estamos convocancio
Para a grande marche, que realizarernos junto corn todas as entidades
democráticas. Estaremos, na quarta-feire, dia 26, ern Brasilia. São 100 mil
pessoas. Vamos cercar o Congresso Nacional e gritar bern alto Para o Brash
inteiro ouvir: "Baste de FHC! Fora FHC! Fora FMO' Esternos convocando
todas as entidades, estudantes, trabalhadores, tode a populaçào brasileira
Para se unir a nós nesse grande caminhada em Brasilia. onde protestaremos
contra tudo aquilo que ja fol dito aqui e que acho que é o anseio do povo
brashleiro: derrubar o Governo e constituir, na lute do povo brasileiro, urn
Governo novo que o represente.

Quero dizer. não apenas em nome do meu partido, o PT, o que hoje, de
manhã, os companheiros do MST ja disseram aqui, quendo foi dada a noticia
de que os trés Comandantes da operação de Eldorado dos Carajas foram
declarados, pelo jüh, inocentes, contra os quais não havia provas, a partir da
Imagem que urn dos juredos disse que viu no video, em que um dos sem-
terras teria feito algurna coisa. Acho que isso é uma indignidade. Hoje, todos
os homens e mulheres de bern que lutam no Brasil estão envergonhados.
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Em nome do PT, em name de todos nos vamos dar urn grito aquL nesta
Assembléia, urn grande grito nâo apenas pelas 19 irmãos nossos que foram
assassinados, barbaramente. Não so por Chico Mendes, Margarida Alves,
mas por todos aqueles cuja impunidade campeia no nosso Pals. Vamos todos
ficar de pe e gritar bern alto - justica no Brasil. Vamos gritar bern alto para que
todo a Brasil escute: Queremos justica no Brasil' Reforma agrária. já! Pátria
livre, queremos1

Companheiras e companheiras, esse é a grito do Brasil inteiro par justiça.
Que esse grito ecoe em todas as nacOes do mundo e mostre que a Brasil
continua nas farsas de julgarnentos de trabalhadores. Continuaremos
caminhando corn vocës ate Brasilia, estaremos lutando nas greves,
construindo urn pals diferente, ate a derrubada de Fernando Henrique, e
reconstruindo no nosso pals urn governo que represente o povo brasileiro.

A Srta. Mariana - Cornpanheiros do MST, rneu name é Mariana e sou
"punk". Faço par-te da Radio Comunitária Sante FM de Belo Horizonte.
Estarnos acompanhando a luta de voces ha muito tempo, e o meu recado val
mais para as rnulheres sern-terras.

Somos todas negras, somos tadas violentadas, sornos todas estupradas,
somos tadas oprimidas, sornos todas trabaihadoras, somos mulheres e temas
que estar junta corn as homens nesta luta, sornos seres humanos. E a meu
recado para o MST é a seguinte: a que vejo e sinto ern vocés é ousar lutar,
ousar vencer. Esse é a MST. Valeu. Urn abraço, caras!

o locutor - Chegaram Os nossas mOos duas solicitaçOes para a uso da
palavra. Informamos aas salicitantes que é so se dirigirem ao microfone e se
identificarem. 0 pedido e de Jorge Tarachuque e de um indio, cujo norne em
partugués é Waldemar Salvador.

o Sr. Waldemar Salvador - Faço parte do povo indigena de Santa Catarina,
aldeia ( ... ). Nesses 500 anos de resisténcia do India e do negro no Brasil,
vivemos discriminados nas terras deste pals. Muitos estOo perdidos e muitas
caciques foram martos na Juta pelas suas terras. Querernos justica também
contra esses criminasos. Querernos justiça neste lugar, nesse pals, para
esses que cometeram as crimes, expulsando o india de suas próprias terras,
como se fassem estrangeiros. Queremos justica para quem mata e expulsa
indios.

Queremos também que Fernando Henrique entenda que o Brasil foi
primeiro dos indios e que as que lutam por suas terras, pequenos
agricultores, foram mortos. Essas são minhas palavras. Agradeço.

o Sr. Jorge - Meu name é Jorge e represento o dM1. E born lembrar a que
a companheiro Waldemar, liderança ( ... ) de Santa Catarina fala: desde que
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Fernando Henrique assurniu a poder. em 1994, ja foram assassinadas, pela
menos. 46 lideranças indIgenas na luta pela terra, e não par doença. Todas
as crimes cantinuam na impunidade.

Tados devernos nos unir e nOo aceitar, pacificamente, que a impunidade
vigare. A impunidade vigaranda significa rnais mortes de lideranças sem-
terras, rnais rnortes de liderancas indigenas. Também nos juntarnos aos
movimentos Fora FHC e Fora FMI e na canstruçOo de urn projeto popular
para este nossa Brasil, que contemple também a pluralidade étnica e a
diversidade cultural do nosso pavo. (- Palmas.)

0 locutar - A coordenacão deste eventa convida a Rabino Leonardo Alanat,
a Bispo D. Décio Zandonade, o Pastor Eser Técio Pacheco e a Bispo José
Adam Laziê, para clue corn pareçam a Mesa.

Em name da Assembléla Legislativa de Minas Gerais, agradecernas a
atençao de tados as presentes e convidamos para a culto ecuménico a ser
celebrado em seguida. A todos. a nosso rnuito-obrigada e a solicitacão para
que permaneçam em seus lugares ate a inIclo do culto.

ATA DA 13a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TURISMO,
INDUSTRIA E CCMERCIO

As quinze horas do dia trés de agosto de mil novecentos e noventa e nave,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Elbe BrandOo, Alencar da
Silveira Junior e Alberta Bejani. membros da supracitada CornissOo. Havendo
numero regimental, a Presidente, Deputada Elbe Brandão, declara aberta a
reuniOo e, em virtude da aprovacOo de requerimento do Deputada Alencar da
Silveira Junior, dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada par
aprovada e subscrita pelos membras da CornissOo presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. Esgotada a 1a Parte da reuniOa, a Presidente passa a 2' Fase da
Ordem do Dia, campreendendo a discussOo e a votaçOo de prapasiçöeS que
dispensam a apreciacãa do PlenOrio. Submetida a votacao, é aprovado a
Requerimento n° 461/99. A seguir, a Presidente passa a 31 Fase da Ordem
do Dia, campreendendo a discussOo e a vataçaa de propasicOes da
Comissão. Subrnetido a votacao, é aprovado requerimento do Deputado
Alberta Bejani, em que solicita seja convidado a Sr. José Francisco de Salles
Lopes, Presidente da BELOTUR, para fazer explanacOo sabre a Prajeto
Conhecer BH. ApOs, a Presidente transfere a direçOo dos tabalhos ao
Deputado Alencar da Silveira Junior e apresenta requerirnento, solicitando
seja dado coma oficioso, por parte da ComissOo, a convite que formuiarO ao

0 Ministi-o do Meio Ambiente, Sr. José Sarney Filho, para participar do evento
sabre a tema "Agua - a Ouro do Terceiro Milênio". Submetido a vatação, 6



0

712
aprovado o requerimento. Cumprida a finandade da reunião. a Presidéncia
agradece a presence dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de agosto de 1999.
Elbe Brandão, Presidente - Pastor George - Alberto Bejani - Márcio Cunha.
ATA DA 18 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA

PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL
As dez horas do die dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ronaldo
Canabrava e Elbe Brandão ( substituindo esta ao Deputado Amilcar Martins,
por indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissäo supracitada. 0
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião, nos
termos do art. 125, § 3 1 , do Regimento Interno. e informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir, em audiéncia
püblica. os Srs. João Diniz Pinto Junior, Presidente do IPSEMG; Renato
Barros, Presidente da Coordenaçao Sindical dos Servidores do Estado de
Minas Gerais e MaurIcio José de Carvalho, Diretor de Previdéncia do
IPSEMG, os quais irâo discutir o direito de os maridos das funcionárias
publicas serem assistidos pelo Instituto de Previdéncia dos Servidores do
Estado de Mines Gerais. 0 Presidente passa a palavra a Deputada Elbe
Brandào, que tece comentários iniciais sobre o tema em tela. Neste momento,
registra-se a presence dos Deputados Ivo José e Luiz Menezes. 0 Deputado
Ronaldo Canabrava transfere a Presidéncia pare o Deputado Ivo José e
retira-se da reunião. Após a exposicão dos convidados, passe-se a fase de
debates, corn a participação dos Srs. José Augusto Braga. Secretãrio-Geral
do PSEMG; Moisés Melo e Edilane Andrade, membros do Conseiho
Beneficiário do IPSEMG; João Diniz Pinto Junior, Renato Barros, MaurIcio
José de Carvaiho e dos Deputados, conforme consta nas notes taquigráficas.
A seguir, o Presidente, nos termos do art. 120, inciso XIV, do Regimento
Interno, prorroga a reunião. Após, agradece a presença dos convidados e dos
demais participantes pelos valiosos subsidios prestedos aos trabalhos desta
Comissão e suspende a reunião. As 14h45min, são reabertos os trabaihos,
corn a presence dos Deputados Ivo José, Luiz Menezes e Cristiano Canédo.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declare aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz
Menezes. dispensa a leitura da eta da reunião anterior e de eta da 73 Reunião
Extraordinária, as quals são consideradas aprovadas e subscritas pelos
membros presentes. Ato continuo, designe os relatores das seguintes
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matérias: dos Projetos de Lei n

os 355, 406, 420 e 431/99, o Deputado
Ronaldo Canabrava; 359, 414 e 425/99, o Deputado Luiz Menezes; 400, 417,
421 e 454/99. o Deputedo Cristiano Canêdo. Em virtude da auséncia do
Deputedo Amilcar Martins, relator do Projeto de Lei no 303/99, o Presidente
redistribui a matéria ao Deputado Cristiano Canêdo. Passe-se a 1' Fase da
Ordern do Die, corn a discussão e a votação de pereceres sobre proposicöes
sujeitas a epreciacão do Pienário. 0 Deputedo Ivo José emite parecer sobre o
Projeto de Lei n o 112/99, no 1 0 turno, mediante a qual conclui pea rejeição do
projeto. Submetidoa discussão e votacao, é aprovado o parecer. Quento eo
Projeto de Lei no 303/99, o Deputado Cristiano Cenédo emite parecer,
mediante o qual conclui pea eprovacão da matéria, no 1 0 turno, corn as
Emendas n

os 1, de Comissão de Constituição e Justice, e 2 e 3,que
epresenta. Submetido a discussão e votacão, é aprovado o parecer. Passe-
se b 2 Fase de Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de proposicôes
sujeitas a deliberação conclusiva da Comissão. 0 Presidente submete a
votacao os Requerimentos no s 528, 529 e 536/99, que são aprovados.
Pessa-se 33 Fase da Ordem do Die, corn a discussão e a voteção de
proposiçães de Comissão. 0 Deputedo Ivo José lé requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja reelizada audiêncie publice pare
debater o Piano de Assisténcia Social no periodo de 1999 a 2000. Submetido
a votação, é aprovedo o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncie agradece a presence dos parlamentares, convoce os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determine a Iavratura da eta e
encerra os trabaihos.

Sale das Comissöes, 24 de agosto de 1999.
Roneldo Canabrava. Presidente - Luiz Menezes - Cristieno Canêdo.

ATA DA 1a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçAO DO TITULAR DA FUNDAcAO TV

MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA
As quinze horas do die dezessete de egosto de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem ne Sale des Comissöes os Deputados Glycon Terra Pinto,
Jorge Eduardo de Oliveira e Márcio Kangussu, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Glycon Terra
Pinto, declare aberta a reunião e, em virtude de aprovacão de requerimento
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leiture da eta da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrite pelos membros presentes.
A Presidéncia informa que a reunião se destine a proceder a argüicão publica
do Sr. Ronan Gouvêa Teixeira, indicado para a cargo de Presidente da
Fundacao TV Mines - Cultural e Educativa e a apreciar o parecer do relator,
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Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. A seguir, transforma a 11 Parte da
reunião em reuniâo especial para ouvir o convidado, a quem solicita tomar
assento a mesa. Registra-se a presença dos Srs. Antonio Carlos Tardeli,
Paulo Heneine, César Vanucci, Mario Parreiras, respectivamente, Assessor
do Presidente. Diretor de Jornalismo. Diretor de Programaçao e Produçao e
Diretor de Administraçao e Finanças da TV Minas: e do jornalista João
Evangelista Rodrigues, Secretário-Geral do Sindicato dos Jornalistas
Profissionais de Minas Gerais. 0 Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto,
comunica o recebimento de abaixo-assinado encaminhado pelos
trabalhadores da Fundaçào TV Mines - Cultural e Educativa, manifestando
apoio ao name indicado pelo Governo de Minas Gerais para a Presidência da
emissora. Na fase dos debates, fazem uso da palavra os Deputados Márcio
Kangussu e Jorge Eduardo de Oliveira. Registra-se a presença do Deputado
Cristiano Canédo. Encerrada a fase dos debates, a Presidéncia agradece a
presença do Sr. Ronan Gouvêa Teixeira e suspende a reunião por cinco
minutos pare as cumprimentos. Reaberta a reunião. a Presidente passa a
palavra ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator da matéria, para
emitir parecer. Colocado em discussäo e votação, é aprovado a parecer, em
que opine pela aprovaçäo do nome do Sr. Ronan Gouvêa Teixeira. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidència agradece a presença dos
parlamentares e suspende as trabalhos por cinco minutos para a lavratura da
ate. Reaberta reunião, o Presidente solicita ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira que proceda a leitura da eta. que é lida e subscrita pelos membros
presentes, e encerra os trabalhos

Sala das ComissOes. 17 de egasto de 1999.
Glycon Terra Pinto. Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Cristiano

Canédo.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta e cinco minutos do die dezoito de agosto de mu

novecentos e noventa e nave, comparecem na Sale das ComissOes Os
Deputados JoOo Paulo, Elaine Matozinhos e Bené Guedes. membros da
supracitada Comissão. Hevendo nárnero regimental. o Presidente, Deputado
João Paulo, declara aberta a reuniao e, em virtude da aprovaçáo de
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispense a leitura da ate da reunião
anterior, a qual é dada por apravada e é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, a Presidéncia informa que a reunião se destine a realizaçao de
audiência pCiblica corn representantes de entidades da saciedade civil, pare
se discutir a risco de cartelização do setor de supermercados em Minas
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Gerais e a abertura desses estabelecimentos a noite e aos domingos. Após, o
Presidente esclarece que serão ouvidos, na reunião, as Srs. AntOnio Claret
Nametala e Andrea Gilbert de Lima Azevedo, Presidente e Assessora Juridica
da AssociaçOo Mineira de Supermercados - AMIS - respectivamente;
Fernando Guilhon, Assessor Juridico da Secretaria de Direita EconOmico,
representante da Sra. Stael Christian Riani, Inspetora Regional do Ministério
da Justica em Mines Gerais; Délcio Antonio Duarte, Secretãrio Municipal de
Atividades Urbanas: Vicente Augusta 0mhz, Secretário do Sindicato dos
Empregadas no Comércio de Belo Horizonte e Região Metropolitana,
representanda a Sr. Vanderlei Teixeira Fernandes, Presidente desse
Smndicato; e Maria do Céu Paixão Kupidlowski, associada do Movimento des
Donas de Case e Consumidores de Minas Gerais - MDC -, representante da
Sra. LCicia Pacifico Homem, Vereadora a COmara Municipal de Belo Horizonte
e Presidenta do referido Movimenta. Registra-se a presence da Sra. Juliana
Lahs Cardoso de Oliveira, da AMIS. Ato continua, a Presidente tece
consideracOes iniciais relatives ao objetivo da reunião e, em seguida, passe a
palavra aos convidados, que fazern as suas exposicOes e respondem as
perguntas formuladas pelo Deputado João Paulo, conforme consta nas natas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a PresidOncia agradece a
presence dos convidados e dos parlarnentares, convoca as membras da
ComissOo pare a prOxima reunião ordinária, determine a lavratura da eta e
encerra as trabaihos.

Sale des ComissOes, 24 de agasto de 1999.
Joâo Paulo, Presidente - Bené Guedes - Marcia Kangussu.

ATA DA 162 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez hares do die dezoito de agasto de mil novecentos e naventa e nave,
comparecem na Sale des ComissOes as Deputadas Joãa Batista de Oliveira,
Dimas Rodrigues, Luiz Fernando Faria e Marcia Kangussu, membras da
supracitada Comissãa. Havendo nOrnera regimental e estanda presentes
também as Deputadas José Braga, Gil Pereira e Maria José Haueisen, a
Presidente, Deputado Jaão Batista de Oliveira, declare aberta a reunrãa e, em
virtude da aprovaçaa de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
dispensa a leitura da ate da reuniãa anterior, a qual e dada par aprovada e
subscrita pelas membros da Camissäo presentes. A seguir, a Presidente
informa que a reuniãa se destine a articular açöes canjuntas das entidades
comprometidas social e ecanomicarnente corn a desenvolvimento do Vale do
Jequitinhonha, visanda dar sustentaçãa a presenca do Banco do Nordeste,
em seu oferecimenta de linhas de crédhto pare a regiãa. A PresidOncia
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procede a lertura da correspondéncia, que consta do Oficio n° 624/99, do
Presidente da RURALMINAS, em que encaminha relaçao dos processos de
iegrtimaçao de terras devolutas rurais a serem titulados por essa Fundação, e
de oficio do Diretor do Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo, que
deciara aporo da entidade a inclusão dos Bancos cooperativos no processo
de equalização de encargos financeiros e recursos do FAT (PROGE-
/FRONAF), para empréstimos de crédito rural. 0 Presidente registra a
presença dos seguintes convidados: Srs. Manoel Costa, Secretário de Estado
do Planejamento e Coordenaçao Geral: Wilson dos Santos. Superintendente
Regional do Banco do Nordeste BA-MG-ES; José Osias da Silva. Gerente do
Banco do Nordeste em Belo Horizonte: Davidson Barbosa Dantas, Assessor
da Superintendéncia do Banco do Nordeste BA-MG-ES: Antonio Carlos R.
Cavalcanti. Consultor de investimento do Banco do Nordeste; Willian Bicalho,
Diretor da OCEMG; Alaor Brito JCinior, Diretor Regional da SUDENOR em
Montes Claros; José Fausto Borges, Engenheiro AgrOnomo de Crédito Rural
da EMATER; Marcia Carvalho Rodrigues, Assessor Econômico da FAEMG;
Sergio Amaral. Superintendente da SUDENOR; Roberto GrapiOna, Presidente
da Associaçao Microrregional do Baixo Jequitinhonha-AMBAJE-; Francisco de
Oliveira Carvalho, Assessor do Prefeito Municipal de Bandeira; Maria LOcia de
Fatima Parrela. Gerente de Negocios do Banco Nordeste; MOrcio Antonio
Labruna, Vice-Presidente da FEDER.AMINAS; Márcio Gomes, Prefeito
Municipal de Itamarandiba: Ronaldo Mota Dias, Prefeito Municipal de São
João da Lagoa e Presidente da Associaçao dos Municipios da Area Mineira
da SUDENE-AMAMS-; e Wildemar Maximino da Cruz, Prefeito Municipal de
JanaOba. Usando da palavra, o Deputado Marcia Kangussu. autor do
requerimento que deu origem a reunião, tece as consideraçoes iniclais sobre
o assunto em pauta. A seguir, convidados e Deputados fazem explanaçOes
sobre a questao e se envolvem em amplo debate. Por determinação do
Secretáno do Planejamento e Coordenação Geral. a Superintendente da
SUDENOR. Sr. Sergio Amaral, entrega ao Superintendente do Banco do
Nordeste, Dr. Wilson dos Santos. um diagnostico da regiOo do Vale do
Jequitinhonha. Em seguida. o Presidente tece as consideraçOes finais e
informa que as assuntos tratados na reunião encontrarn-se registrados nas
notas taqurgráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece
o comparecimento dos Deputados e dos convidados, convoca as membros
da ComissOo para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 25 de agosto de 1999.
JoOo Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -
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Marcia Kangussu. 	 -

ATA DA i a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA CPI DO IPSM
As dezesseis horas e quinze minutos do dia dezoito de agosto de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Antonio Roberto, Cristiano Canédo, Hely Tarqüinro, Sargenta
Rodrigues e Cabo Morais, membros da supracitada ComissOo. Havendo
nOmero regimental, o Presidente, Deputado AntOnio Roberto, declara aberta a
reuniOo e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiana
Canédo, dispensa a leitura da ata da reuniOo anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia informa que a
finalidade desta reunião é designar o relator dos trabalhos e discutir e votar
proposiçOes da ComissOo. Na oportunidade, o Presidente designa como
relator o Deputado Cabo Morais. Este, corn a palavra, agradece a confianca
nele depositada e discorre sobre a importOncia do assunto a ser tratado. Os
Deputados Hely Tarqüinio, Sargento Rodrigues e Cristrano Canédo tambérn
tecem comentários sabre a tema da CPI. Na fase de discussOo e votacOo de
proposiçOes da ComissOo. a Deputado Sargento Rodrigues apresenta
requerimento, em que solicita sejam ouvidos por esta Comissão as
beneficiários do Instituto de Previdéncia do Servidor Militar do Estado de
Minas Gerais a respeito da qualidade da prestaçOa dos beneficios e servicos
sob a responsabilidade dessa entidade e sejam convidados especialmente as
representantes do Centro Social dos Cabos e Soldados da PMMG, da
Associação das Fracas Bombeiros Militares e Policlais Militares do Estado de
Minas Gerais, do Clube dos Oficlais da FMMG e da União dos Reformados
da PMMG. Colocado em votacOo. é a requerimento aprovado. 0 Presidente
solicita que a Deputado Sargento Rodrigues encaminhe 0 Comissão a name e
o endereco desses convidados, para que a assessoria possa fazer as
contatos. 0 Deputado Hely TarqUinio sugere que a horOrro das reuniOes
ordinãrias seja alterado para as 16 horas, objetivando evitar a superposiçOo
corn a horário de reuniOo do PlenOrio. Apbs discutirem a sugestOo, Os

membros da ComissOo votarn pela manutencOo do horOrro de 15 horas. 0
Presidente esclarece que a inteiro tear desta reunrão consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reuniOo, a Presidéncla agradece a
presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão para a
próxirna reunião ordinOria, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabalhos.
Sala das ComissOes, 24 de agasto de 1999.
AntOnio Roberto, Presidente - Cristiana Canédo - João Paulo - Sargenta

Rodrigues.
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ATA DA 12a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

FISCALIZAçA0 FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dezesseis horas e cinco minutos do dia dezenove de agosto de mu

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo. Miguel Martini e Rémolo Aloise,
membros da supracitada Comissáo. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura
da ata da reuniào anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria da pauta. Passa-se l Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votacao de pareceres sobre proposiçöes sujeitas a apreciaçäo do
Plenário da Assembléia. 0 Deputado Rémolo Aloise, relator do Projeto de Lei
n° 230/99 no 10 turno, emite parecer em que conclui pela aprovacão da
matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ficando prejudicada a
Emenda n° 1. Na fase de discussão. 0 Deputado Miguel Martini apresenta
proposta de emenda ao substitutivo. Também fazem uso da palavra os
Deputados Mauro Lobo e Rémolo Aloise, sendo que este se manifesta
favoravelmente a alteraco proposta pelo Deputado Miguel Martini. Colocado
em votaçao, salvo a proposta de emenda, é o parecer aprovado. Colocada
em votacão, é aprovada a proposta de emenda, após o que o relator
apresenta nova redacào de seu parecer, incluindo a emenda. Passa-se a 3a
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposiçöes da Comissâo. 0 Deputado Márcio Cunha passa a Presidéncia ao
Deputado Mauro Lobo e apresenta requerimento em que solicita a realizacao
de reunião, corn a presenca dos convidados que menciona, destinada a
debater a questao do Orçamento Participativo da Regiao Metropolitana de
Belo Horizonte. Colocado em votação, e o requerimento aprovado. 0
Deputado Mauro Lobo retorna a direçao dos trabalhos ao Deputado Marcia
Cunha. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença
dos pariamentares, convoca Os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a realizar-se conforme edital a ser publicado,
determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissöes, 24 de agosto de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Miguel Martini Adelmo Carneiro

Leao.
ATA DA 8 2 REUNIAC EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As dez horas do dia vinte e trés de agosto de mil novecentos e noventa e
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nave, comparecem na quadra da AABB, na cidade de Jequitinhonha, os
Deputados João Leite e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada
Comissào, e também o Deputado Marcia Kangussu. Havendo nimero
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião. A
Presidéncia informa que a reunião se destina a debater em audiência püblica
o impacto que representa para a populaçao a decisào do Governo do Estado
de construir no Municipio de Jequitinhonha urn Centro de Reeducacâa Penal
corn capacidade para abrigar 180 detentos. Dando inicio a i a Parte da
reunião, a Presidente convida a compor a mesa as seguintes pessoas:
Deputado Marcelo Goncalves, Deputado Marcia Kangussu, Srs. Roberto
Grapiana, Prefeito Municipal de Joalma, Antonio Bernardino Murta, Prefeito
Municipal de Jequitinhonha, Roberto Boteiho, Vice-Prefeito de Jequitinhoriha,
Sra. Maria de Fatima Santos Dolabella, Juiza de Direito, Srs. Leandro
Cândido da Silva, Delegado de Policia, e Weber Americano, Secretário
Adjunto da Justiça. Em seguida, a Presidéncia passa a palavra ao Deputado
Márcio Kangussu, autor do requerimento que originou a reunião, para suas
consideraçOes iniciais. Em seguida, abre-se a fase dos debates corn a
partucipaçao dos parlamentares e convidados, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniOo, a Presidéncia agradece a
presença dos parlarnentares, convoca as membros da Comissãa para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das Corn issOes, 25 de agosto de 1999.
João Leite. Presidente - Marcelo Gonçalves - Maria Tereza Lara. 	 -

ATA DA 6 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAçAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia vinte e quatro de agasto de mil novecentos e noventa e
nave, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Sebastiâo Costa,
AntOnio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e Maria Tereza Lara, membros
da supracitada Comissao. Registra-se a presença dos Deputados Rogéria
Correia e Edson Rezende. Havendo nOmero regimental, a Presidente,
Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reuniãa e, em virtude da
aprovaçao de requerimenta do Deputado Dalma Ribeiro Silva, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a Presidente informa que a
reuniãa se destina a debater a fusOo de turmas nas escolas estaduais, bern
coma os Projetos Acertando a Passo, Travessia e Cam inho para a Cidadania.
0 Presidente informa a presenca dos seguintes convidados: Sra. Maria José
Feres, Secretária Adjunta de Estado da Educação, e Sr. AntOnio Carlos
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Hilário. Inicialmente, a Presidente concede a palavra aos Deputados Rogério
Correia e Edson Rezende, autores do requerimento que ensejou a reunião, e,
após, aos convidados, para sua exposicão iniciaL Segue-se amplo debate,
conforme consta nas notas taquigráficas. Apás as considecôes finais e
cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
convidados e dos parlamentares, convoca as membros da Comissâo para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabaihos.

Sala das Comissöes, 24 de agosto de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - Antonio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro Silva

- João Pinto Ribeiro - José Milton.
TRAMITAcA0 DE PRoposlcoEs

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LE! N O 270/99
ComissOo de Transporte, Comunicação e Obras PUblicas

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, a projeto de lei em epIgrafe

dispöe sobre a execucão de servicos e obras püblicas contratadas pela Poder
Executivo e dá outras providéncias.

Cumpridas as formalidades regimentais, foi a praposiçOo encaminhada 0
Comissão de Constituicao e Justica, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legal dade na forma do Substitutivo n° 1.

Vem, agora, a proposicão a esta ComissOo para receber parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, XII. "a", do Regimento Interno.

Fu nda mentação
A proposicOo em anOlise tern por abjetivo determinar que cabe 0

Assembléia Legislativa aprovar a interrupçao parcial ou total de serviços e
obras pOblicas, iniciados durante urn determinado governo. pela gestao
subseqUente, evitando prejuizos para a erOrio.

Os meias de comunicaçãa. em especial a midia televisiva, tOrn trazido ao
conhecirnento da sociedade farta quantidade de noticias sobre a mau uso dos
recursos governamentais e a descaso do poder pibIico no que tange 0
administracao e conduçOa das obras pOblicas.

Em se tratando da malha rodoviária estadual, é do conhecimento geral a
irregularidade dos investimentos que a pader pOblico vern fazendo na sua
construçOo e manutençOo.

A grande extensOo territorial do Estado, as fenOmenas meteorológicas, a
diversidade quanta ao desenvolvimento econômico e social das muitas
regiOes tOm sido responsOveis pela inversão de recursos na area de
transportes, e, na verdade, nOo se pade esquecer que as forças politicas se
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movimentam sempre buscando carrear as parcos recursos estaduais para as
regiOes de seu interesse eleitoral. Por outro lado, a custo das obras pUbhcas
se ye, muitas vezes, aumentado em conseqüência de licitaçOes conduzidas
para atender a interesses alheios ao interesse pUblica, Onico que, na verdade,
justifica a açOo governamental.

O prajeto em estudo, já devidamente analisado quanta aos seus aspectos
constitucionais, estO eivado de inconstitucionalidade, confarme parecer da
ComissOo de ConstituiçOo e Justica. Além disso, a matéria jO existe no
ordenamento juridico vigente, através das leis de diretrizes orçamentárias,
bern coma no ordenarnento federal, pela chamado estatuto das licitaçOes, au
seja, pela Lei n° 8.666, de 1993.

Par essas razOes, optou a Comissão de Constituição e Justica par
apresentar a Substitutivo n° i ao projeto, transformando-o num incisa a ser
acrescentada ao art. 50 da Lei n° 9.444, de 1987, que contém a estatuta
mineiro de licitaçOes, elaborado dentra da competOncia constitucional
estadual e que se encantra em vigor naquilo que nOa foi derragada pela Lei
Federal n° 8.666.

0 substitutiva, embara possa ser vista, par urn lado, coma uma simples
repetiçaa de cornandas ja existentes em outras leis, par outro lado, vem
aperfeiçoar tal arcabouço legal, que, na prática, muitas vezes se revela
ineficiente.

A inserçOa do incisa V no art. 5° da lei mineira de licitacOes e contratos,
campleta a canjunta de requisitos necessárias 0 plena eficOcia do artigo e, na
verdade, se liga intrinseca e extrinsecamente aa abjetiva almejada pela
prapasiçOa em anOlise, que é a conclusOa das abras de interesse pUblica.

ConclusOa
Pelo acima expasta, somos pela apravaçOa do Projeta de Lei n° 270/99, no

10 turna, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela ComissOo de
Constituiçao e Justica.

Sala das Comissöes. 25 de agosto de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Wanderley Avila - Dinis

Pinheiro.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 351/99

Comissãa de Turisrno, IndUstria e Comércio
RelatOrio

De autoria do Deputado Chico Rafael, a projeto em epIgrafe visa a alterar
dispositivos da Lei n° 12.708, de 29/12/97, e dO outras providéncias.

Publicada no "Diana do Legislativo" de 26/5/99, a matOria foi distribuida Os
ComissOes de ConstituicOo e Justiça, de Turisma, Indüstria e Comércia e de

'U
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Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

A Comissão de Constituicao e Justica concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do projeto.

Cumpre-nos, agora, apreciar a proposicão quanto ac, mérito, nos termos
dos arts. 100 e 102, XIII, do Regimento Interno.

Fundamentacão
As alteracöes pretendidas buscam ajustar o Programa de Fomento ao

Desenvolvimento das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do
Estado de Minas Gerais - MICRO GERAES - e também beneficiar o
microprodutor rural e o produtor rural de pequeno porte.

A proposição pretende elevar o limite da receita anual acumulada das
microempresas de RS60.000,00 para R$120.000,00. Para as empresas de
pequeno porte, aumentam-se trés faixas, criando-se novas aliquotas e
definindo-se novos percentuais.

De acordo corn a Carta Federal. compete ao Estado membro instituir e
regulamentar imposto sobre operaçöes relativas a circulacão de mercadorias
e sobre prestaçöes de serviços de transportes interestadual e intermunicipal.
como já frisou a Corn issão de Constituiçao e Justica.

Do ponto de vista do mérito, entendemos ser oportuna a iniciativa, uma vez
que a pretensão e aproximar Os valores praticados em Minas Gerais dos
estabelecidos pela Uniäo.

Outro aspecto relevante é que a proposição auxiliará no combate a
economia informal, propiciando geração de mais empregos e malor
arrecadacão.

Tais alteraçöes vão incentivar a criação de microempresas e empresas de
pequeno porte, além de desestirnular a sonegacão fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 351/99

corn a Ernenda n o 1, da Comissão de Constituicão e Justica.
Sala das Comissães. 24 de agosto de 1999.
Pastor George. Presidente - Alberto Bejani, relator - Márcio Cunha.

PARECER PAR.A 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 364/99
Comissão de Administraçao Püblica

Relatório
De autona do Deputado Anderson Adauto, o projeto em epIgrafe visa a

dispor sobre o fornecimento de certidöes para a defesa de direitos e
esciarecimento de situacoes, requeridas aos órgãos da administracão pUblica
direta ou indireta do Estado.

Atendendo a requerirnento do Lider da Maioria, Deputado Paulo Pettersen,
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a Presidéncia da Casa, corn fundamento no art. 140, c/c o art. 232. VII, do
Regimento Interno, deferiu pedido de remessa do projeto a esta Comissäo,
para receber parecer quanto ao mérito, em virtude de ter-se esgotado o prazo
da Comissão de Constituicão e Justiça para exame preliminar da matéria
quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e Iegalidade.

Fundamentação
O projeto em análise visa a dispor sobre o fornecimento de certidôes para a

defesa de direitos e esclarecimento de situaçöes, estipulando-se o prazo de
ate is dias para a expedição da certidão, contados a partir do registro do
pedido no órgão expedidor.

E de conhecimento pibIico que os órgãos da administracão pablica são
extremamente burocráticos e morosos nesse sentido. Assim sendo, a demora
na expediçao desses documentos tern causado transtorno e prejuizo aos
interessados, seja pela reiterada procura, seja pela preclusão de direitos.

O legislador federal editou a Lei n o 9.051, de 18/5/95, que trata da matéria
em comento. Tal ordenamento consiste em norma geral a ser observada
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municipios; contudo, objetivando
aperfeiçoar o projeto e levando em consideraçao as peculiaridades de nosso
Estado, apresentamos o Substitutivo no 1.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 364/99 na

forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispôe sobre o fornecimento de informaçôes para a defesa de direitos e
esclarecimento de situaçöes.

A Assembléla Legisiativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 poder püblico forneceré a qualquer interessado informacSes de

seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, para a defesa de
direitos e esclarecimento de situaçOes, no prazo de ate dez dias contados da
data do pedido.

§ 10 - Nos casos em que as informaçöes de que trata este artigo importarem
expedição de certidão, declaração ou qualquer manifestacao expressa do
poder püblico, o seu fornecimento será efetivado no prazo de ate quinze dias
cOntados da data de seu req uerimento no árgão expedidor.

§ 2° - A informaçao a ser prestada poderá consistir em cópia de quaisquer
documentos ou registros sob a guarda do poder ptiblico.

§ 30 - 0 indeferimento do requerimento de informaçao sera motivado, corn a
indicação expressa da necessidade do sigilo da informação, fundarnentada
em fatores de risco a seguranca da sociedade ou do Estado.

Aft-
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§ 4° - 0 não-cumprimento dos prazos ou das condiçöes para o fornecimento

de informaçOes estabelecidos nesta lei implica a responsabilização do agente
püblico incumbido de seu fornecimento.

Art. 2° - No requerimento objetivando a obtencão de informaçoes, 0
interessado deverá esclarecer os fins e as razOes do pedido.

Parágrafo ünico - 0 esclarecimento de que trata este artigo sera
dispensável nas hipóteses em que a informaçao requerida se refira
exclusivamente ao interessado.

Art. 3 0 - Os órgãos e as entidades da administraçao püblica estadual
manterão afixados em suas dependéncias, em local de fácil visibilidade.
cartaz com o inteiro teor desta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogarn-se as disposiçoes em contrãrio.
Sala das Comissães, 25 de agosto de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Agostinho Patrüs - SebastiãoNavarro Vieira - Arlen Santiago.
PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LE! N`153/99

Comissão de Redaçao
0 Projeto de Lei n° 153/99, do Deputado Luiz Fernando Faria, que declara

de utilidade p/iblica a Associação Municipal de Apoio ao Idoso - AMA! de
Prados -, corn sede no MunicIplo de Prados, foi aprovado ern turno ünico,
corn a Emenda n° 1.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N o 153/99
Declara de utilidade pCibhca a Associação Municipal de Apoio ao Idoso -

AMAI de Prados -, corn sede no Municipio de Prados.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão Municipal de

Apoio ao Idoso - AMAI de Prados -, corn sede no MunicIpio de Prados.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 19 de agosto de 1999.
Djalma Diniz. Presidente - Maria Olivia. relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 291/99
Comissão de Redaçao

75
O Projeto de Lei n° 291/99. do Deputado César de Mesquita. que declara de

utilidade püblica a Associação dos Deficientes Fisicos de São Gotardo -
ADEFISG -, corn sede no Municipio de São Gotardo, foi aprovado em turno
ünico, corn a Ernenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada. nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposicão a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N° 291/99
Declara de utilidade pOblica a Associação dos Deficientes FIsicos de São

Gotardo - ADEFISG -. corn sede no Municipio de São Gotardo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pibIica a Associação dos Deficientes

Fisicos de São Gotardo - ADEFISG -, corn sede no Municipio de São
Gotardo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes em contrãrio.
Sala das Comissöes. 19 de agosto de 1999.
DjaIma Diniz. Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 300/99
Cornissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 300/99, do Deputado Pastor George, que declara de
utilidade piblica a Associação Municipal Assistencial ltabirana - AMAI -. corn
sede no Municipio de Itabira, foi aprovado em turno ãnico, sern emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de due, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposição a seguinte redaçâo final.
que está de acordo corn 0 aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 300/99
Declara de utilidade püblica a Associação Municipal Assistencial Itabirana -

AMA! -, corn sede no Municipio de Itabira.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacão Municipal

Assistencial Itabirana - AMA! -, corn sede no MunicIpio de Itabira.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário
Sala das Cornissôes. 19 de agosto de 1999.

L.
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Djalma Diniz, Presidente - Maria Olivia. relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 304/99
Cornissão de Redaçao

O Projeto de Lei no 304/99, do Deputado Joào Leite. que declara de
utilidade püblica a Associacao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Santo Antonio do Amparo, corn sede nesse municIpio, foi aprovado em
turno Unico, corn a Ernenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJ ETO DE LEI N o 304/99
Declara de utilidade püblica a Associação de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Santo Antonio do Amparo, corn sede nesse
mu niciplo.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Santo AntOnio do Amparo, corn sede nesse
municipio

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes. 19 de agosto de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 314/99
Corn issão de Red ação

0 Projeto de Lei n o 314/99, do Deputado Anderson Adauto, que declara de
utilrdade püblica a Associaçào Comunitária do Bairro Santa Tereza - ACBST -,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta ComissOo, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada 0 matéria a forma adequada, nos termos do § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assrm sendo. oprnamos por se dar a proposiçOo a seguinte redaçOo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI No 314/99
Declara de utilidade pOblica a AssociaçOo CornunitOria do Bairro Santa

Tereza - ACBST -. corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 11- Fica declarada de utilidade pOblica a AssocraçOo Cornunitária do
Bairro Santa Tereza - ACBST -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicacOo.
Art. 3°- Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ComissOes, 19 de agosto de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI No 320/99
Corn issão de Red ação

O Projeto de Lei no 320/99. do Deputado Dilzon Melo, que declara de
utilidade pOblica a AssociaçOo de Pals e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Pouso Alto, corn sede nesse municipio, foi aprovado em turno ünico. corn
a Emenda n o 1.

Vern agora o projeto a esta ComissOo, 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 proposiçOo a seguinte redaçOo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 320/99
Declara de utilidade pOblica a Associação de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Pouso Alto, corn sede nesse municipro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pCbIica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Pouso Alto, corn sede nesse municiplo.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publrcacOo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrOrio.
Sala das CornissOes, 19 de agosto de 1999.
Djalrna Diniz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 336/99
Corn issáo de Red acOo

O Projeto de Lei no 336/99, do Deputado Agostinho PatrOs, que declara de
utilidade pOblica a AssociaçOo de Pals e Amigos dos ExcepcionaiS - APAE -
de Dores de Carnpos, corn sede nesse municipio, fol aprovado em turno
Onico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Cornissão, a firn de que, segundo a técnica
Iegislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1° do art.
268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicOo a seguinte redacão final.
que esta de acordo corn 0 aprovado.

PROJ ETO DE LEI No 336/99
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Declara de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Dores de Campos, corn sede nesse municipio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Dores de Campos, corn sede nesse municipio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 19 de agosto de 1999.
Djalma Diniz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.
PARECER SOB RE AS EMENDAS N°S 1 A 6 AC SUBSTITUTIVO N o 2 AC

PROJ ETC DE LEI No 90/99 E SOBRE A EMENDA No 7 AC MESMO
PRCJ ETC

Cornissão de Administração Püblica
Relatório

C projeto de lei em tela, desarquivado a requerimento do autor, Deputado
Miguel Martini, tern corno objetivo instituir selo de fiscaHzaçao de atos
notariais e de registro no âmbito do Estado.

Em 10 turno, a proposição foi aprovada na forma do Substituitivo no 2, da
Comssâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria.

Durante a fase de tramitaçao da rnatéria, foram apresentadas, em Plenário,
7 emendas, sendo as nos 1 a 6, do Deputado Eduardo Brandão. ao
Substitutivo no 2. da Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orcamentaria, e
a no 7, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Assim sendo, para atender ao que dispöe o art 138, § 2°, do Regimento
Interno, retorna a proposição a esta Comissão, para receber parecer sobre as
emendas apresentadas em Plenário.

Fundamentaçâo
As ernendas subscritas pelo Deputado Eduardo Brandâo trazem em seu

bojo in6meras inovagbes ao projeto de lei em análise, aprimorando
sensivelmente seu conte/ido. A Emenda no 1 é pertinente, pois no se justifica
estabelecer previamente o valor de face do selo, uma vez que não se sabe
qual sera o seu custo. Já a Emenda no 2 remete para a regulamentaçäo da
norma os critérios a serem utilizados pela Corregedoria-Geral de Justiça no
tocante a emissão, a aquisição e a distribuição de tais selos.

A Emenda no 3 tern como objetivo limitar ou mesmo restringir os atos
passiveis da utilizaçao de selo. Evidentemente, todos os atos praticados no
âmbito das serventias devem ser objeto de fiscalizaçao. Assim sendo,
nenhum deles deve ser exciuldo, sob pena de se contrariar 0 principio que
deu origem ac, projeto em estudo.
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Já a Emenda no 4, tambérn do Deputado Eduardo Brandäo, deve ser

acoihida, uma vez que ate mesmo os atos alcançados pela gratuidade da Lei
Federal no 9.534, de 10/12/97, devem ser objeto de fiscalização e controle.

A Emenda no 5 prevé sançöes em caso de descumprimento da lei, o que é
salutar para a sua plena eficácia.

A Emenda n° 6. em obediëncia ao principio constitucional da anterioridade,
propöe cláusula de vigéncia diferenciada, evitando, corn isso, eventuais
discussöes a respeito da matéria tratada no art. 50,

A Emenda no 7 não merece a nossa acoihida, haja vista que o seu conteiido
é conflitante corn os dispositivos tanto das emendas aqui aprovadas quanto
da parte remanescente do Substitutivo no 2, que, em nosso entendimento,
deve ser aproveitada.

Como forma de contemplar o conteüdo das Emendas n os 1 a 6, bern como
da parte remanescente do Substitutivo no 2, apresentarnos, na conclusão de
nosso parecer. o Substitutivo no 3.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela rejeicâo da Emenda no 7 e pela

prejudicialidade das Ernendas n
os 1 a 6, urna vez que seu conteCido está

contemplado no Substitutivo no 3, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N o 3

Institui o selo de fiscalização no âmbito dos Servicos Notariais e de Registro
do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituido, no âmbito dos Serviços Notariais e de Registro do

Estado de Minas Gerais, selo, de uso obrigatório pelos notários e
registradores, destinado a fiscalização da prática de seus atos pelo Poder
Judiciário, bern como do recoihimento da parcela dos emolurnentos atribulda
em lei ao Estado.

Parégrafo Cjnico - C selo conterá requisitos de seguranca que impeçam sua
falsificaçao e adulteracão.

Art. 2° - C selo de fiscalizacão não terá valor de face. e seu custo de
aquisiçao para os notários e registradores sera deduzido da parcela dos
emolumentos atribuida em lei ao Estado.

Art. 3° - A Corregedoria-Geral de Justica regulamentará a forma de
utilizaçao do selo de que trata esta lei e controlará, diretamente ou mediante
convénio, sua emissão, aquisiçào e distribuicão.

Art. 4° - A falta de utilização do selo de fisca!ização, na forma de seu
regulamento, sujeitará o notário ou registrador infrator as sançôes previstas
no art. 32 da Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994, a serem

FER
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aplicadas pelo Juiz Diretor do foro, de oficio ou a requerimento do
interessado.

§ 1° - Para fins do disposto no "caput' deste artigo, a pena de multa prevista
no art 32, inciso Ill. da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994,
será estabelecida em Unidades Fiscais de Referéncia - UFIRs -, sendo de, no
minimo, 100 e, nomáximo, 1.000 UFIRs.

§ 2° - Na fixaçao da pena de multa, o Juiz deve considerar. principalmente,
a quantidade de atos praticados em desacordo corn o estabelecido nesta lei e
em seu regularnento, bern como os antecedentes disciplinares do notário ou
do registrador infrator.

§ 3° - A multa aplicada terá a destinaçao prevista no art. 27, § 1°, da Lei n°
12.727, de 30 de dezembro de 1997, e deverá ser recoihida no prazo de cinco
dias contado do trnsito em julgado da decisão que a impuser.

Art. 5° - Ao custo de aquisição do selo de fiscalização pelo serviço notarial e
registral sera acrescida a importáncia de R$ 0,15 (quinze centavos),
destinada a rernunerar os atos sujeitos a gratuidade universal estabelecida
pela Lei Federal n° 9.534, de 10 de dezembro de 1997.

§ 1 0 - 0 acréscimo previsto no "caput" deste artigo constituirá encargo da
serventia, não podendo ser deduzido na forma do art. 2° nem repassado ao
usuário do serviço.

§ 20 - Caberá a Corregedoria-Geral de Justiça arrecadar os recursos
previstos no "capuf' deste artigo e repassá-los aos Serviços Notariais de
Registro Civil de Pessoas Naturais.

§ 3° - 0 valor a ser repassado para cada ato gratuito poderá ser inferior ao
dos emolumentos previstos em lei para a prática do ato e sera obtido por
meto da divisão do montante arrecadado no més pe!o nOmero de atos
gratuitos informados a Corregedoria-Geral de Justiça no més imediatamente
anterior pelos Serviços de Registro Civil de Pessoas Naturals, observado
como limite máximo o valor dos emolurnentos estabelecidos em lei para a
prática do ato.

§ 4° - No primeiro més de vigéncia desta lei, o total arrecadado sera
adicionado ao montante do més seguinte, para ser rateado na forma do
parágrafo anterior.

§ 51 - A cobrança do acréscimo previsto neste artigo ficará suspensa
enquanto vigorar a decisão judicial suspensiva dos efeitos da gratuidade
universal estabelecida na Lei Federal n° 9.534. de 10 de dezembro de 1997.

Art. 6 0 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contado da
data de sua pub!icação.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e o art. 50
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produzirá seus efeitos a partir de 1 0 de janeiro de 2000, observado o disposto
no § 6° do art. 50.

Sala das Comissöes. 25 de agosto de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira , relator -

Chico Rafael - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago - Agodstinho Patrüs.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PEL0 SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 24/8/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Alencar da Silveira JOnior, dando ciência a Casa do

falecimento da Sra. Maria da Conceiçäo de Oliveira, ocorrido em 22/8/99, em
Conselheiro Lafaiete. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Cristiano Canëdo, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Pio Canëdo, ocorrido em 2118/99. em Ouro Preto. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 63 a REUNIAO ORDINARIA. EM 25/8/99
PresidOncia dos Deputados José Braga, Paulo Pettersen e Marcelo

Gonçalves
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspondéncia: Oficios - 2' Fase (Grande Expediente): Apresentação de
ProposiçOes: Projetos de Lei n°s 521 e 522/99 - Requerimentos n os 594 e
595/99 - Requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados
AntOnio Carlos Anarada e outros, AntOnio Andrade e outros. Hely Tarquinio
(2), Jorge Eduardo de Oliveira e Cristiano Canédo e outros - ComunicaçOes:
ComunicaçOes das ComissOes de Justica e do Trabalho e dos Deputados
Cristiano Canêdo, Djalma Diniz, Maria Olivia, Wanderley Avila e Elaine
Matozinhos - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Rogério Correia,
Maria José Haueisen, Dimas Rodrigues, Elbe Brandão, Carlos Pimenta, Ailton
Vilela e Hely Tarqumnio - 2 2 Parte (Ordem do Dia): i a Fase: Abertura de
lnscriçOes - QuestOes de ordem; chamada para recomposição de "quorum";
existéncia de nOmero regimental para a continuaçào dos trabalhos -
Designação de ComissOes: Cornissão Especial das Obras Municipais -
Leitura de ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Hely TarqUinio (2). Cristiano Canédo e
outros e AntOnio Andrade e outros; deferimento - Requerimento do Deputado
AntOnio Carlos Andrada e outros; deferirnento: designação da Comissão de
representaçOo - Requerimento do Deputado Bené Guedes; deferimento;
discurso do Deputado Bené Guedes - Requerimento do Deputado AntOnio
Andrade: deferimento; discurso do Deputado Antonio Andrade - Requerimento
do Deputado Paulo Pettersen: deferimento; discurso do Deputado Paulo
Pettersen - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Adelino de Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrOs - Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alberta Pinto Coelho - Alvaro AntOnio -
AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio Julio -
AntOnio Roberto - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos Pimenta -
César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano CanOdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson

73-3 -
Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto -
Hely Tarqüinio - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Màrcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogerio
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

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

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

1  Parte
I  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede a leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restriçöes.
Correspondéncia

- 0 Deputado João Leite. 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
correspond éncia:

OFICIOS
Do Sr. Paulo Rogério dos Santos. Presidente da Cãrnara Municipal de Juiz

de Fora, solicitando a celebração de convénlo entre a referida Câmara
Municipal e este PoderLegislativo. para manutenção de bases de dados de
legislaçao municipal. (- A Mesa da Assembléia.)

Do Sr. Luiz Dutra, Presidente da Càmara Municipal de Uberaba, solicitando
informaçoes sobre as procedimentos adotados por esta Casa corn relaçâo a
contribuição previdenciária.

Do Sr. Antonio Erdes Bortoletti. Diretor-Geral do DER-MG, prestando
informaçoes relativas ao imóvel objeto do Projeto de Let n° 283/99, em
atençao a requerirnento da Comissão de Justica. (- A Comtssão de Justtça.)

Do Sr. Antonio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG (3), informando,
em atençao a requerimentos dos Deputados Eduardo Daladier (implantacão e
pavimentaçao de trecho da MG-425, no Distrito de São COndido) e Carlos
Pimenta (implantacão e pavimentacão do trecho da estrada due liga São João
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do Paraiso a Taiobeiras), que, no momento, não ha condiçoes de atender aos
pedidos, em virtude do alto custo das obras e da escassez de recursos
financeiros, e encaminhando cópia da Iegislaçao que instituiu o vale-
transporte. em atencão a pedido do Deputado Dinis Pinheiro.

Do Sr. Ronaldo Jaques Camargos Cunha, Chefe do DETRAN-MG,
encamuihando cápias de matérias publicadas pelos jornais "0 Tempo" e
"Estado de Minas", relativas as possiveis irregularidades na emissão de
carteiras de habilitação, as quais, segundo ele, não traduzem a veracidade
dos fatos. (- A CPI da Carteira de Habilitação.)

Do Cel. PM Mauro LOcio Gontijo, Comandante-Geral da PMMG,
encaminhando o texto "Ambiente de Trabalho - Valorizaçâo e Meihona do
Relacionamento Interpessoal na PMMG". (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz. Superintendente de Negócios da CEF,
comunicando a prorrogaçâo da vigéncia dos contratos de repasse do
OGU/98.

Do Sr. Humberto Ferreira de Carvaiho Neto, Delegado Federal de
Agricultura em Minas Gerais, encaminhando cópia do extrato de convênio
firmado entre o Ministério da Agricultura e a Sociedade Brasileira de
Economia e Sociologia Rural.

Do Sr. José Jayme Belicha Fonseca, Coordenador-Geral de Administraçâo
da Secretaria Nacional Antidrogras, encaminhando cópia do termo
simplificado de convenio firmado entre essa Secretaria e a Associaçao
Fazenda Renascer, de Belo Horizonte. (- Distribuidos a Comissão de
Fiscalizaçäo Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o
art. 100. XVI. do Regimento Interno.)

Da Sra. Mariane Sardenberg Sussekind. Chefe de Gabinete do Presidente
do BNDES, em atencão a requerimento da CPI da CEMIG. prestando
informaçoes a respeito de contrato celebrado entre o BNDES e a MGI - Minas
Gerais Participaçoes S. A. (- A CPI da CEMIG.)

Do Sr. José Eustáquio de V. Rocha, Presidente do Sindicato dos
Administradores no Estado de Minas Gerais - SAEMG -, manifestando seu
apoio a proposta de Minas Gerais para a reforma tributária. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Fausto Costa. Coordenador-Geral da Associaçäo dos Municipios do
Lago de Furnas - ALAGO - encaminhando cópia do Manifesto de Alfenas.

Dos Srs. José Roberto Veronesi Brochado e José Osvaldo Costa,
Presidente do PMDB de Pocos de Caldas e Presidente da Coordenadorla do
PMDB nesse municIpio, respectivamente, solicitando empenho na aprovação

do Projeto de Lei no 479/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 479/99.)
Do Sr. Celestino Francisco. Diretor-Presidente da Sociedade Civil União

Beneficente Operária de Nanuque. solicitando providéncias a respeito de
abusos cometidos contra a instituigão. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Marcelo Palhares Vieira, Presidente do Sindicato dos Servidores da
Justiça do Estado de Minas Gerais - SERJUSMIG -, solicitando apoio ao
Projeto de Lei no 418/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 418/99.)

Do Sr. José Secundino dos Reis, solicitando apoio a Proposta de Emenda a
Constituição no 12/99, que modifica o "caput" do art. 23 do Ato das
Disposiçöes Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual. (- Anexe-
se a Proposta de Emenda a Constituição no 12/99.)

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

0 Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçôes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade. são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçôes:
PROJ ETO DE LEI N o 521/99

Altera a redação do art. 2 0 da Lei no 12.186, de 5 de junho de 1996, que
autoriza o Poder Executivo a conceder ingresso gratuito a menores de cinco a
doze anos de idade, a profissionais e autoridades que menciona. em
competição esportiva realizada em estãdio e praca de esportes de
propriedade do Estado e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 2 1' da Lei no 12.186, de 5 de junho de 1996, passa a vigorar

corn a seguinte redaçao:
'Art. 2° - 0 beneficio a que se refere o art. 10 desta lei se estende aos ex-

jogadores profissionais e aos arbitros de futebol, que terâo acesso ao local do
evento por portaria especial, a critério do administrador ou da entidade
administradora responsável.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrarlo.
Sala das ReuniOes, de de 1999.
Antonio Julio
Justificaçäo: A proposição que apresentamos visa a estender os benefIcios

da Lei n o 12.186, de 5/6/96, aos arbitros de futebol. Atualmente. 0 acesso
gratuito aos estadios e pracas de esportes abrange, entre outros, autoridades,
profissionais da imprensa e ex-jogadores, ficando, no entanto, excluldos os
arbitros. Ocorre que a maioria dos árbitros val aos estadios de futebol não
como expectadores, mas objetivando aprimorar-se tecnicamente. Em grandes

F'
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jogos. principalmente. o árbitro tern a oportunidade de ver de perto o trabaiho
de profissionais, muitas vezes de outras federacoes. a que contribui em muito
Para sua capacitaçao.

Como no exercicro de sua atividade profissional a ãrbitro convive
constantemente corn atletas, dirigentes e torcida, dificilmente ele procura urn
estãdio somente na condiçào de mero torcedor. Sua presença nas
competiçöes visa, conforme já mencionado, ao seu aprimoramento técnico.
Dal a Importãncra de se permitir que tenham acesso gratuito aos estádios.

Caso a proposição seja aprovada, corn certeza, somente aqueles que
desejarem buscar aperfeicoamento profissional é que deJa usufruirão. Os
demais, a não ser que estejam trabaihando corn arbitragem, desejam mesmo
é manter-se lange das competiçöes, ate rnesmo Para evitar major desgaste.
Por isso, solicito aos nobres pares apoio a aprovação da proposiçao.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Educaçao e de
Fiscalizaçao Financerra Para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102.
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LE! N o 522/99
(Ex-Projeto de Lei n° 1.802/93)

Declara de utilidade püblica a Fundação Educacional Monsenhor
Herculano, corn sede no MunicIpio de Paraopeba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade p6blica a Fundação Educacional

Monsenhor Herculano, corn sede no Municipio de Paraopeba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçoes ern contrãrio.
Sala das Reuniöes, 25 de agosto de 1999.
Márcio Cunha
Justificaçao: A Fundaçao Educacional Monsenhor Herculano, mantida pela

Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, é uma instituição corn personalidade
juridica de direito privado que tern corno finalidade a rnanutengão do Colégio
Nossa Senhora do Carmo, de 10 grau.

Par ter coma ideal maxima a difusão do ensino e da pesquisa e a forrnaçao
técnico-proftssional, cultural e cientifica da cornunidade de Paraopeba, a
entidade rnerece a reconhecimento de sua utilidade püblica. Par isso,
subrnetemos a propasiçao ora apresentada a apreciação de nossos ilustres
pares.

- Publicado, vai a projeto as Comissôes de Justi ça, Para exame prelirninar,
e de Educaçao, Para deliberaçao, nos terrnos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
N O 594/99, do Deputada Eduardo Daladier, solicitando seja encaminhado

ofIcio ao Diretor-Geral do DER-MG, corn vistas a viabilizar a recuperacão de
ponte situada no trecho rodoviãrio que liga a cidade de Dares do lndaiá ao
Distrito de Engenho do Ribeiro. (- A Comissão de Transporte.)

N O 595/99, da Bancada do PT, solicitando que esta Casa, dirigindo oficio ao
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, manifeste seu rep6dio pela sentença
que absolveu as oficiais da Poilcia Militar desse Estado de participacão no
massacre de 19 trabalhadares sem terra em Eldorado dos Carajás. (- A

Cornissão de Direitos Hurnanas.)
Da Deputada Maria Tereza Lara, solicitando seja suspenso, a partir de

1°/8/99, a pagamento do auxilio-moradia a ela destinado. (- A Mesa da

Assembléla.)
- São também encarninhados a Mesa requerimentoS dos Deputadas

Antonio Carlos Andrada e outros, Antonio Andrade e outros, Hely Tarqüinio
(2), Jorge Eduardo de Oliveira e Cristiano Canédo e outros.

ComunicaçOeS
- &ão tambérn encaminhadas a Mesa comunicacOeS das CarnissOeS de

Justiça e do Trabalho e dos Deputados Cristiana Canêda, Djalma Diniz, Maria
Olivia, Wanderley Avila e Elaine Matozinhos.

Oradores Inscritas
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Ragério Correia.
O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, em rnenos de 24 horas, a Capital do Pals estará ocupada par
gente de toda a Nação. A partir de amanhã, trabaihadoreS, desernpregadOS,
servidores p6blicos da saOde, da educação, da justica, das areas de
fiscalizaçao e do rneio arnbiente; funcionárioS adrninistratiVos em geral:
camponeses corn pouca terra; campaneses corn poucos recursos;
trabaihadores sem terra, que dispensam apresentacOeS pequenos e médios
ernpresários falidos e outros corn arneaca de faléncia; professores
universitãrios - a malaria dos quais pos-graduad oS e formadores de levas e
levas de brasileiraS e brasileiras que agora ocuparn as ruas Para protestarern
-, de ensino media e de ensino fundamental; jovenS - coma lembra aqui a

Oo -, que retarnam aos poucos urn espacoDeputado Adelmo Carneiro Le 
histórico que e seu; muiheres, negras e negras, portadores de deficiência,
artistas, populaçOes indIgenas e muitos mais, enfim, as despassuldos estarãa
em Brasilia, as vesperas dos 500 anos do Brasil. São as levas de
descendentes daqueles que construlram milhares e milhares de jornadas
profanas, cuja objetiva era resistir, primeira, a opressão colonial; depois, a
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invasão de outros povos: mais a frente, fomentar independéncras e
inconfidêncjas e acabar corn a escravidão - enfirn, seu objetivo era preparar 0
terreno para novas pelejas pelo emprego, pela terra, pelo direito a educaçao e
a saãde, por urna vida digna. 0 Presidente Fernando Henrique Cardoso diz
que esses &ão Os sem-rumos, mas, na verdade, eles são os despossuidos,
charnados de sem-rumos pelo Presidente. Mas a pergunta que nos fica é a
seguinte: a que rumo se refere o Presidente Fernando Henrique Cardoso?
Agora, em seu Segundo mandato, ele envolveu o Pals, sob sua
responsabilidade principal, corn o apoio de seu aliado Antonio Carlos
Magalhães, na mars grave crise econômica de que temos conhecimento.
Além dessa grave crise econômica, que eles diziam já debelada, agora o
Banco Central é obrigado, novarnente, a torrar reservas cambrais para manter
uma falsa estabilidade, mostrando, mais uma vez, a fragilidade da economia
brasrleira. Além dessa grave crise econômica, o Presidente também é
responsével pela mais grave crise social que vivemos: a crise do
desemprego, dos despossuldos, do aumento da miséria, da perda de direitos
previdenciários e trabaihistas, enfim, urna crise que tern levado e ainda Ievará
milhares e milhares de pessoas a assumirem manifestaçoes cada vez mais
vigorosas contra esse projeto econômico e 0 vinculo que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso estabelece, criando uma cornpleta dependéncia
do Brasil em relação ao FMI e ao capital financeiro internacional.

Mas essa gravissima crise econOrnica e social se agrava diante de urna
nova crise, uma crise politica, urna crise de direção, urna crise no topo do
próprro Governo. Hoje, sequer os seus aliados se entendem; hoje, sequer 0
próprro partido do Presidente da RepUblica se entende: o Deputado Aécio
Neves, urn dos Lideres do PSDB. reclama da privatização de Furnas; é
Senador que sai do PSDB; são diretbrios do partido, como o do Paraná, que
se colocam em oposição ao Presidente Fernando Henrique Cardoso; é 0
próprio Antônro Carlos Magalhaes que, agora, quer dar urna de esperto e
rectama da pobreza, ou seja, o major aliado do aumento da miséria no Brasil,
o major alrado de Fernando Henrique Cardoso reclarna do estado de miséria
do nosso povo, corn quern nunca se preocupou, e faz propostas demagogicas
de criação de rmpostos. E uma crise politica no topo do poder.

No entanto, a grande novidade são as mobilizaçoes populares, retomadas
não so no Brasil, mas também na America Latina, na Asia e no resto do
mundo. Ha o desgaste de urn projeto conservador e neoliberal. Os
Governadores Itamar Franco, Olivio Dutra e Garotinho já haviarn anunciado a
faléncia desse regime e foram eleitos exatamente em cima de uma proposta
de oposição a esse modelo conservador. Existe urn sentrmento nacional de
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que é preciso mudar as rumos dos acontecimentos. 0 grito "Fora FHC' ecoa
por todo o Brasil. 0 Presidente Fernando Henrique tern rnedo de quê? Ele diz
que é urn golpe. Acaso ele e o seu partido não aprovararn a 'impeachment'
de Collor, quando se fez necessário? Acaso o Pals terá de ficar durante
quatro anos sern rumo, corn 0 navio naufragando, enfrentando urna crise
econômica, social e poiltica, simplesmente porque é desejo dete? For que o
povo brasileiro não pode se levantar em imensas manifestacôes,
questionando 0 direito de existência de um Governo que for eleito em cima da
bandeira da geracão de empregos, em cima da bandeira da estabilidade
econôrnica, mas que nos traz a major crise econômica, social e politica de
todos as tempos? For que esse povo não pode manifestar-se, pedindo
mudancas, exigindo mudancas? Não somos apenas nós, do PT - que
represento nesta tribuna e estarei representando, amanhã, na Marcha dos
Cern Mil, dos quais 20 mil são de Minas -' que constatamos a crise polItica
instalada. Recentemente, os Vereadores do PSDB de Belo Horizonte
assinaram urn documento exigindo mudancas de rumo na polltica econômica
do Governo Fernando Henrrque.

Ontern, se não a totalidade, a rnaioria da própria Bancada do PSDB acenou
corn a possibilidade de urn parlarnentarismo já para janeiro, evidentemente
vendo o desgaste politico e a irnpossibilidade de a Presidente Fernando
Henrique e seus aliados continuarern na direção do Pals, coma vérn fazendo
ate hoje. 0 Presidente fez urn pacto corn o FMI, para não dizer urn pacto corn
o diabo. Fernando Henrique entregou ao FMI a sua alma; desestruturou ainda
mais o nosso Pals: vendeu o que as paises ricos mantém sob controle;
privatizou estatais que passararn para o controle de vãrras estatais dos
chamados paises desenvolvidos: adotau modismos neolrberars: tornou
precárias as relaçöes de trabaiha; promoveu a desernpregO e garantiu a
realização de lucros fabulosos, em rneio ao crescirnento da pobreza. Os
insuspeitos indices internacionais dernonstrarn isso. A modernizacãO de FHC
produziu nada mais, nada rnenos que urna piora na drstrrbuicão de renda, urn
aumento da concentracão de riquezas, conforme pesquisas e dados
internacionais.

Agora, ameaca privatizar Furnas. Não so ameaça corno tern a caragem de
dizer a seu Lider, Aécio Neves, que rnanterá a calendário da privatizacãO de
Furnas, porque issa consta no acordo firmado corn o FMI. Isso é para que
tenhamos idéia da subserviência aos ditames do capital internacional a que
esse Presidente chegou.

0 Deputado Durval Angelo (em aparte)* - Certaniente, nobre Deputado
Rogerio Correia, companheiro de partido. Acho que sua intervengao é

FM



rAl
740

providencal e corn ela queremos fazer coro, repudiando todo o terrorismo que
está sendo criado pelo Governo de Fernando Henrique Cardoso e seu bando.
Tal terrorismo nos leva a recear que tenhamos pessoas infiltradas, do própno
Governo, para fazerem aquilo quejá assistimos em 1964.

Ao mesrno tempo, a intencao é pacifica e democrática. Talvez, ao falar em
golpe, a Sr. Presidente da Repüblica esteja mirando-se no espelho e bebendo
de todo o autoritarismo da polItica neoliberal, pois rasgou a Constitugao ao
propor, corn seu mandato em andamento, a própria reeleição. Ha golpe. em
todo o ataque que fez as normas constitucionais, cortando direitos dos
trabalhadores, coma estamos vendo. Além disso, ao falar em golpe, ele tern
uma experiéncia maior, pois condecorou FujimorL grande golpista e ditador do
Peru, corn a maior ordem que a Nação pode conceder a urn Chefe de Estado.
Talvez ele tenha bebido da mesma água que o Sr. Fujimori. no Peru, tendo,
hoje, uma justificativa para sua impopularidade.

E democrático que a povo pressione; é democrático que a povo exija, cobre
e pressione ate mesmo para a saida de seus tiranos. Isso está garantido na
própria moral católica, no pensamento de São Tomás de Aquino. quando diz
que, no caso de urn governo irnpopular, lesivo aos interesses maiores e
contra a vida, é iegitimo ate que ele seja derrubado.

Então, queremos deixar bern claro que não parte dos movimentos socials
nenhurn tipo de atitude que seja contra a democracia, mas ternemos a que 0
Palácio do Planalto possa estar planejando, para justificar a sociedade que
sejam colocadas em prática essas licoes que a Presidente teve no Peru.

0 Deputado Rogerio Correia* - Obrigado, Deputado Durval Angelo. Quero
complementar a aparte de V. Exa., lembrando que o próprio art. 85 da
Constituição Federal diz que é crime de responsabilidade - portanto. sujeito a
cassação de mandato - atentar contra a existéncia da União. Ora, a Governo
do Sr. Fernando Henrique Cardoso. no rumo que toma, está de fato
atentando contra a existéncia da União: primeiro, nas perseguiçôes que faz
aos Estados, quebrando urn pacto federativo, e. segundo, sendo
completamente submisso aos ditames do capital financeiro internacional. Na
verdade, a que está ocorrendo não é nenhuma ameaça de golpe. corno quer
entender a Presidente, mas uma manifestaçao popular da ilegitimidade dessa
segunda investidura do Presidente.

Para terminar, quero dizer que é necessário que a povo brasileiro comece a
discutrr trés questoes essenciais. A prirneira é a convocaçäo de novas
eleiçoes presidenciais, ou, ate mesmo, eleicOes no Congresso, se for o caso
de discutirmos urn parlamentarismo. A segunda é urn processo eleitaral que
seja democrático, aberto a todos, igualmente, pelos meios de comunicação, e
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não uma farsa de eleição presidencial, como vimos acontecer da Cltirna vez.
Par fim, uma disposição para a discussão dos grandes temas nacionais, para
que possamos tirar a Pals da crise, do ponto de vista do movimento popular,
do ponto de vista dernocrático.

Essas questöes estão na ordem do dia, porque, repito, não é possivel - a
colega Durvat Angelo tern razão - que a pavo assista calado ao
desrnantelamefltO da Nação, ao aumento da miséna, ao aumento do
desemprego, sern que tenha a direito de se manifestar e de buscar urna
mudança de rumos.

o movimento de amanhã - a Marcha dos Cern Mil - e apenas a inicia de
grandes manifestaçöes, que visarn derrotar a politica econômica em curso no
Bras!!, que no mundo inteiro esta sendo renegada por todos as movimentos
organizados e par todo a povo consciente deste planeta. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

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

senhores e senhoras que estão nas galerias, telespectadores do Canal 11,
entendo que neste Brasil, nos dias atuais, não ha quem deixe de falar na
Marcha dos Cern Mil, nesse grande rnovimento que se dirige para Brasilia e
que deve ter a seu panto culminante arnanhã.

Estavarnos percebendo que a divulgacão do evento era timida, que havia
pouca conversa, que poucas pessoas estavam discutindo sabre a Marcha.
Foi preciso que a Presidente Fernando Henrique Cardoso, assustado corn a
que poderia acontecer, se tornasse a rnaior propagador do movirnento,
quando, em cadeia nacional, foi para a televisão. acusando aqueles que
estavam indo para Brasilia, chamando-os de golpistas, dizendo que estavarn
fazendo urn movirnento impensado.

A sua fala chamou a atenção daqueles que ainda estavam apáticos. Parece
urn pouco corn aquela histbria do Fernando Collar de Melo, quando,
entusiasrnado corn as taxistas que a visitavam no Palacio do Planalto. para
receberem isenção relativa aos taxis que estavarn comprando, e que a
aplaudiam, pediu ao pavo que comparecesse de verde e amarelo, no dia 7 de
setembro, para as desfiles daquele ana. E disse que eram as suas cares,
tamanha era a presuncão desse governante. E foi a bastante para que, na
cabeça de todo mundo, desse aquele clique que nos desperta e nos leva a
canscientização. 0 pova vestiu-se de preta, sern que nada tivesse sida
combinada, sem nenhuma organizacãa, e foi para as ruas protestar contra as
abusos da época. Estarnos presencianda hoje urn fato semelhante: a povo.
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que parecia estar dormindo, de uma hora para outra se organiza e vai para
Brasilia, na sua marcha. Interessante foi a fala do Presidente. Vou ler aqui
uma pequena parte dela. em que ele diz como entende esse movimento, e.
mudando completamente o seu discurso, felicita o abolicionista Joaquim
Nabuco, dizendo: "Nada confflta mais corn o legado de Nabuco do que deixar
que a intransigéncia prevaleça sobre o diálogo, do que aceitar que as
paixöes. por mais leg itimas due sejam. abafem o direito a diferença".

Ora, senhores que me escutam. quern foi ate agora mais intransigente do
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso? A sua intransigéncia o leva a
não aceitar, absolutamente, quem pense diferente dele. Quern pensa
diferente dele e jurássico, é" neobobo", é, no minimo. caipira. So ele mesmo e
aqueles que o cercam - muito ligados ao seu pensamento - defendern o
pensamento Cnico. Intransigéncia quern teve a vida toda foi ele, que nao
admitiu as diferenças de opiniöes, que não admitiu novas propostas e novos
rumos para a economia do nosso Pals, a não ser aquelas determinacoes
ditadas pelo FMI, corn o qual, corn certeza, andou fazendo acordos e de
quern anda recebendo ordens.

o autorrtarrsmo, o abuso do Fernando Henrique Cardoso faz corn que ele
desrespeite e desconheça profundamente o que é democracia. Alias, não é
desconhecer, porque não é admissivel que urn sociologo esque ça o que é
dernocracia. Democracia é a participação do povo. Quanto rnais participativa,
mais democrética é a atitude de qualquer ato. Antidernocrática é a imposição
de que 56 o Palácio do Planalto sabe das coisas e de que so eles podem.

Mais arnda. o autoritarrsrno de Fernando Henrique Cardoso consegulu unir,
em urn rnesmo ato, no mesrno tempo e no mesmo espaço, os rnais diferentes
grupos da direrta e da esquerda, dos socialistas aos neoliberais. As pessoas
menos preparadas para entender isso, aqueles que não estão bern formados
politicarnente se assustarn. Os entendidos criticarn e dizern que agora não ha
mars diferença, que PT se une a UDR, que José Genolno está de braços
dados corn Carado. Não se trata disso. Sabemos muito bern que as
diferenças e os principios existem, que as propostas da UDR, que as
propostas dos ruralistas não são as propostas e os principios do PT e de
outros partidos de esquerda. Mas em urna coisa eles estão unidos - não
aguentarn mars o abuso de poder e o autoritarismo desse governante que
estd al. 0 que os socialistas querem é que seja discutida essa divida para ver
quem realmente deve. 0 Fernando Henrique afirma que são devedores
contumazes. Ele conhece esses devedores contumazes; então, que fale
quars são para depois negociar e ver o que se pode fazer.

Lernbrando Joaqurm Nabuco. ele disse: 0 direito as diferenças não pode
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ser abafado". Ninguérn quer abafar o direito 6 diferenca. As diferenças são
justas em todos os tempos, em todas as histórias, nos paises do Prirneiro
Mundo, nos rnais avançados que existern. As diferengas enriquecem a
sociedade. As diferencas são normals. Sempre terernos ricos e pobres.
"Pobres sempre tereis entre vás", está no Evangelho. 0 que não pode haver é
excluldo. marginalizado, miserável.

Em pesquisa feita recentemente, cientistas politicos chegaram a afirmar
que, se a politica econômica do Brasil continuar nessa linha, por volta do ano
de 2010. 70% da populacão brasileira serão de excluidos, serão de
miseráveis. Nessa linha, corn certeza, estarão nossas familias, os fllhos da
classe media. Todos estarão nesses 70% de miserAveis e de excluidos, urna
vez que a cada hora a renda se concentra mais nas mãos de 10% de
privilegiados. A classe media, liquidada e achatada, caminha tambérn para a
exclusão.

0 Deputado Márcio Cunha (em aparte) - lustre Deputada Maria José, eu
gostaria, em primeiro lugar em meu norne, em norne do Lider da Bancada do
PMDB na Casa, Deputado Antonio Andrade, enfim, em nome de toda a
Bancada do PMDB, cumprimentar V. Exa., cumprimentar o Deputado que a
antecedeu. Deputado Rogerio Correia, e dizer que fazemos nossas as
palavras de V. Exa. e do ilustre Deputado. Gostariamos de acrescentar,
lustre Deputada, que e muito irnportante que todos nos possarnos
cornpreender o momento delicado que estamos vivendo. Este Pals é
belissimo.

Estamos vendo o que estO havendo em outros paises - verdadeiros
infortUnios -. mas. felizmente, essas situaçOes não ocorrem no Pais. No
entanto, temos problemas crônicos, sem dOvida alguma, por causa de urna
elite que, as vezes, governa e se distancia dos anseros e dos rears problernas
do nosso povo.

Em primeiro lugar, ternos de lamentar muito Os grandes equlvocos
cornetidos pelo Governo Fernando Henrique. no governo anterior e
especialmente neste Governo. E evidente que nenhum de nos torceria - em
sã consciéncia - por que o Governo não desse certo. Vejo que V. Exa. - urna
pessoa extrernarnente sensata - tambérn queria que o Governo desse certo e
que não estivesse na situação em que está. No entanto, hoje. a situação é
altarnente delicada - e ha mu ita gente que não esté percebendo isso.

lustre Deputada, hoje, cheguei ao meu gabinete. as 7h45min - urn pouco
mais cedo -, porque tinharnos uma reunião extraordinária. pela manhã. Atendi
a 45 pessoas em meu gabinete; 40 pessoas eram desempregadas e já
haviarn percorrido os anOncios dos nossos jornars e feito tudo quanto é
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nscrição. Procuraram-me achando que o Deputado pode fazer algurna coisa
para solucionar a problema. isso é urn termômetro do cue esté havendo. Na
verdade, estamos corn uma bornba-relógio de efeito retardado que pode a
qualquer momento explodir.

0 momento é altamente decado, e o Presldente da RepOblica precisava
agora ter urn minimo de humidade. de reconhecimento, e imaginar que
realmente a politica econômca do Governo Federal não traz nenhuma
solução para as problemas reals do Pals. Assim, cumprimento a V. Exa. e a
Bancada do PT pelo seu pronunciamento e digo cue, jnfelizrnente, não
gostariamos. mas V. Exas. estãoasoIutameflte corretos.

E recebam de nos, da base do PMDB, flO da cOpula, cue infelizmente
também não reconheceu que tern de largar esse Governo. No ano passado,
estivemos defendendo a candidatura prOpria de Itamar Franca - ou de quern
quer cue fosse -, mas, infelizmente, fomos derrotados pela cOpula nacional do
PMDB. Mas nos, da base, esta rnos juntos corn V. Exas. Parabéns pelo
pronunciamento!

A Deputada Maria José Haueisen - Muito obrigada, Deputado Márcio
Cunha, pela sua contribuiçao. Reconhecemas, sirn, a grande pane do PMDB
que faz a esforço para escutar o povo e o clamor cue está ai. 0 Presidente
Fernando Henrique Cardoso diz que deve haver diferença. Retomando a
minha linha de pensamento, concordamos corn isso, mas näo pademos
aceitar todo a poder e todo a interesse estar concentrado em Onica classe. No
Pals, a ünico setar da economia que teve a apoio constante, permanente e
escandaloso do Governo foi o setor financeiro. 0 lucro dos Bancos foi
menso. As estatisticas mostrarn que tanto as Bancos privados coma as
estatais tiveram grandes lucros.

Foi urn absurdo também a maneira como foram feitas as privatizacôes dos
Bancos estatais, saneados. corn todas as dividas pagas e cam toda a
nforrnatizaçao necessária. para depois serem vend idos a urn preco inferior ao
custo do saneamento. da informatização. Haja vista o BEMGE, onde ternos
as nossas contas.

Hoje, escutei urn dada corn o qual assustei: 70% do povo brasileiro não tern
conta em Bancos. Não pensem que a minha ignoráncia chega ac, panto de
pensar que, porque isso ocorre, eu ache cue as Bancos devem acabar. De
maneira alguma, mas quero cue V. Exas. percebam cue a poder aquisitiva do
nosso pavo é tao fraco, cue näo sobra nada para ter uma conta no Banco. Se
imaginarmos que as funcionários püblicos, incluindo prafessares, servicais e
pequenos funcionários de repartipöes pblicas devern ter conta no Banco
para receber a salário - e a dinheiro é depositado em urn dia e retirado no
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outra. padernos ter a certeza de que, se afastarrnos esse setar da classe
empobrecida que é obrigada a ter conta no Banco, acha que apenas lO% da
populaçãa estaria em negociacaa corn agendas financeiras. E, diante de tada
essa calamidade. vem a Sr. Fernando Henrique Cardoso falar em galpisma.
Golpe dá quem usa qualquer método para se perpetuar no poder; gaipe dá
quem engana a pava para ser reeleito; gape dá quern prarnete e nao cumpre.
Quern de nos esqueceu a mao espalmada de Fernando Henrique: educacao,
saUde, agricultura, segurança e emprego? Foram essas as prapostas do
primeira mandato.

lude novamente o pava: estabilidade financeira garantida e. ainda,
emprega. Nunca a desemprego no Brasil fai tao grande, haja vista as filas
quilametricas cue aparecerarn nestes dias corn a povo buscando emprego,
porque a Banco do Brasil está abrindo urn concurso. Diga-se de passagem:
não foram chamados ainda as aprovados no Ohirno concurso e, para este

I ana, nâo ha vagas. Mesmo assim, abrem concursa. Corn certeza é para
pegar as RS20.00 da taxa de inscrição. Isso é golpe.

Mais ainda, quanda falam em canfronto, é precisa que fiquemas bern
atentos, para vermos se estâa preparanda confronto coma na épaca da
ditadura militar. 0 povo cue vai la - inativos, funcionários pUbhicos, pessoas
empobrecidas, pessoas cue estão na luta - não tern absalutamente interesse
de confronto.

Queremos lernbrar que, cada vez mais, está clara a irninéncia de golpe par
parte deles. Tomara cue, nesta Marcha dos Cern Mu, nao haja novamente
uma bomba, tipo do Riocentro. Somente aquela bomba de efeito antecipado
provacou a limite para cue as ditadores parassem de dizer cue hava
subversivos, que havia anarquia e confusao no rneio dos "subversivos" e no
meio daquehes cue se opunham a ditadura.

Que a Sr. Fernando Henrique Cardoso e a pessoal que o acarnpanha não
preparem autra bomba tipo Riocentro para nOs. E issa cue a povo espera, é
issa cue a Brasil precisa. E cue aprenda também: a povo quer ser sujeito da
sua histOria. Nãa se faz história sem a povo nem para a pova. A história é
feita pelo pavo que. fazendo-a. nela se transforma. Muito abrigada.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Dimas Rodrigues.
0 Deputado Dimas Rodri g ues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Srs.

Deputados, senhores cue ocuparn as galerias, imprensa, assessaria da Casa.
venha a esta tribuna para prestar a rninha homenagem a EMATER, empresa
de assisténcia técnica e extensâo rural cue ha muito vem desempenhando
irnpartante papel no desenvolvimenta do Estado de Minas Gerais.

inavanda emA EMATER se alinha a rnais avancada gestãa adrninistrativa, 
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acoes continuas que integram a famIlia e Os grandes grupos de produçao.
Corn tecnologias e recursos humanos valiosos, adaptados as nossas
realidades regionais, a EMATER está presente em todas as regiOes do
Estado, superando os desafios próprios das diferenças climáticas, dos
recursos do solo e das reservas hidricas e promovendo desenvolvimento da
produçao agricola no Estado de Minas Gerais, que é o berço da extensão
agricola.

A EMATER tern se dedicado a estabilidade do setor alimentar, a geraçao de
empregos, ao aumento da renda para milhares de familias e a criação de
divisas, promovendo o equilIbrio da cadela produtiva. Destaca-se ainda, nas
questöes de preservaçao do meio ambiente e conservação dos recursos
hidricos e do solo, que são fundamentais para a sobrevivêncja. Igual
importância tern dado a qualidade da agroindCjstria caseira e comunitária de
Minas, cujo padrão é reconhecido por todos os brasileiros.

Corn 50 anos de existênc:a, a EMATER está em condiçoes de enfrentar Os
desafios próprios da globalização, pois está sob a direção de pessoas
cornpetentes e capazes de implernentar mudanças. Convérn destacar, Sr.
Presidente Srs. Deputados, o trabalho hoje desempenhado pelo Dr. Aelton
José de Freitas, homem de confiança escolhido pelo nosso Governador
Itamar Franco.

0 Dr. Aelton é urn hornern experimentado digno da confiança do povo
mrneiro, arhculador politico e, portanto, sensivel as iniciativas comunitárjas.
Prefeito de Iturarna em 1993, deixou sua administraçao corn praticamente
100% de aprovaçao popular. Creio que somente quern já foi Prefeito é capaz
de avaliar a irnportãncia de se ter a frente de urn órgão corno a EMATER
alguem corn a experiéncia de adrninistrador püblico.

E, corno se não bastasse, o Dr. Aetton é o suplente do nobre Senador José
de Alencar, que e, sem sombra de dCivida, urn dos rnaiores destaques da
politica rnineira.

Tenho certeza de que o Dr. Aelton é urn homem comprornetido corn as
necessidades dos produtores rurais e de que o seu objetivo é o de ampliar a
atuação da EMATER, de forma a preparar o produtor rural para ser o gestor
de suas atividades, possibilitando a comercializacao dos produtos corn major
dinamismo, tornando a produçâo mais competitiva, diversificada e inserida no
mercado.

Tenho certeza de que o Dr. Aetton saberá conduzir a EMATER de forma a
torná-la urna parceira ativa dos municipios nos projetos e programas
geradores de ernprego, renda e qualidade de vida.

Faço questão de dizer pubhcamente que acredito na capacidade gerencial
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do Dr. Aelton e também de pedir o apoio de todos os parlamentares desta
Casa a gestão daquele Presidente.

Queremos dizer, Sr. Presidente, que somos testemunhas, desde quando
fomos Prefeito de Janaüba, do grande trabatho que a EMATER tern prestado
a Minas Gerais e, principalmente, aos nossos muntcIpios. Essas são as
nossas palavras, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elbe Brandão.
A Deputada Elbe Brandão* - Sr. Presidente, companheiros Deputados,

membros da imprensa, senhores presentes as galerias, senhoras e senhores,
venho a esta tribuna, na tarde de hoje, para agradecer a todos os colegas que
votaram pela aprovação do Projeto de Lei n° 344/99, de minha autoria, que
cria o Dia Estadual de Prornocão da Saãde Bucal. Estamos em ampla
articulação corn o Conselho Regional de Odontologia, AssociaçãO Brasileira
de Odontotogia, universidades estaduais e o IPSEMG, para atingirmos a meta
proposta. Procuraremos fazer parceria corn a Secretaria de Estado da Saüde
e corn o Governo Federal. For que ha necessidade de se fazer uma
campanha promocional? Ha pesquisas demonstrando que urna media de
80% de pessoas. entre 15 e 60 anos, necessita da orientação basica de
saOde bucal.

Farernos jus ao projeto, que esta Casa aprovou, na noite de ontem,
promovendo uma ampla campanha nesse sentido, esperando que Os

resultados sejam promissores. Jã tivemos urna audiência corn o Ministro da
SaUde, José Serra, quando trabalhamos urn projeto de inclusão do agente
comunitário de saüde bucal no Programa de Saiide da Farnilia. 0 agente
comunitário de saüde bucal, em parceria corn todos Os agentes comunitáriOS
de saüde, poderã fazer urn born trabalho, junto a população brasileira,
relativamente a saCide bucal.

* - Sem revisão da oradora.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Fresidente. Deputado José Braga,

ilustres Deputados e Deputadas, senhoras e senhores, recebi hoje uma
correspondência e a visita de alguns produtores de Jaiba, que estão em Belo
Horizonte para tentar fazer alguns contatos importantes corn parlamentares e
órgãos do Governo do Estado, no intuito de rnostrar, de maneira clara e
transparente, a verdadeira situação em que se encontra o Projeto Jaiba.

Nesta manhã, tivemos oportunidade de entregar ao Deputado Joâo Batista
de Oliveira, Presidente da Comissão de Agropecuária, ofIcio solicitando a
presença, mais uma vez, dos Deputados dessa Comissão ao Projeto Jaiba,
mas de uma maneira muito clara e tranqUila, sern nenhum evento pré-

A
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748agendado por pae das autoridades poUticas do municiplo para conversar eouvir os produtores rurais, a fim de saber o que 
verdadeiramente acontecenesse projeto.

He trés meses, forças ocultas e interesses escusos vém fazendo umaverdadeira campanha de desmoralizaçao do Projeto Jaiba. Jornais de
circulaço nacional como a "Folha de S. Paulo" e o "Jamal do Brasil", ternmostrado uma imagem absolutamente distorcjda do que acontece all. E claroque existem problemas é claro que existem pessoas insatisfeitas e é claraque existe urn grande traba!ho a ser feito. Respaldados pela Comissão deAgr

opecuarja desta Casa, estamos dispostos a coar as "ts', a pingar os 'is"e a procurar, de maneira res ponsávej, nos inteirar dos problemas e apontaras Solucöes

Gostarja apenas, de fazer a leitura de urn oficia que me foi 
encamjnhadohoje, assinado por pessoas que estãa umbilicatmente ligadas ao ProjetoJaIba. Esse documento sera encaminhado a todos os Deputados e tern oseguinte teor (- Le:)

"Sr. Deputado, as pequenos irrigantes do Projeto Jaiba, hoje em nCmero de
1.300 familias empenhados na expioracao de seus totes irrigados de 5ha,
tern deparado corn o alto custo de energia para a irrigacão Esse custo
representa cerca de 70% do custo total de água, ou seja, em uma conta
mensal de RS3000o R$210,00 representam a energia

Somos conhecedores de que vários Estados no Nordeste tern criadaincentivos para a energia de irrigacao.

Nosso pleito é que a CEMIG amplie a beneficlo da tarifa noturna reduzida,
que vai das 23 horas ate as 5 horas da manhã, para as 24 horas do dia. Essa
energia tern urna reducao de 70%.

Neste momenta de dificuldades que a pequeno produtor atravessa em que
o preço dos produtos agrIcolas näo cresce, em que as taxas de juros de
crédito rural estão cada vez mais altas e em que 

Os precos dos insumosa umentaram 30% em 1998, a descapitalizaçaa do setor é urna granderealidade Se a setor agrIcota e prin c j palmente a agriculture irrigada geramtantos ernpregos por que näo tutar por esse incentivo?
Se isso ocorrer sera menor a custo haverá mais lucro para a pequenopradutor, ma is i nvestimento mais alimentas menos rnigracão para ascidades e mais empregos.

Em nossa regiao, Irrigar não é luxo nem sofisticaçao tecnalogica: é a ünicaforma de sob revivéncia do pequeno produtor, garanfindol 	 a permanénciana terra.

Cantando corn a apofo de V. Exa. e dos demais Deputados Estaduais,
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reiteramoS protestos de estima e consideracãO. Atenciosamente, Pedro
Magathães Torres, Presidente do Conselho de Administracão do Distrito de
Irrigacão de Jaiba, e Omar de Matos Filho, representante do Movimento para
a Desenvolvimenta do Projeto Jaiba - Pró-Jaiba".

Esse documenta retrata bern a drama que all acontece. E urn projeto viãvet.
E verdade que já foram gastos mithOes de reals, mas é urn projeto que Ja está
em sua fase de execucão. 0 Projeto Jalba I já está concluido. Estarnos
entrando na etapa do Jaiba It, que é a parte empresariat, que vai gerar 10 mil
empregoS diretos. São 34.000ha a serem irrigados de forma responsável,
séria. São totes de 20ha a 90ha. Hoje, ao se percorrer a região do Jaiba,
pode-se ver, em ambas as margens da MG-409, grandes extensães de
plantacãa de melancia, de maracujá e outras frutas. E os ernpresáriaS estão
investindo alto. Nada vai acontecer da forma atabalhoada que aconteceu no
Jalba I. Essa é a etapa que val gemar ICMS, tPl; que vai trazer divisas pama as
MunicIpios de Jaiba, Matias Cardoso, Verdetãndia, Manga e outros.

Concederel urn aparte ao Deputado João Batista de Oliveira, que é urn
companheiro de primeira hora e que não tern medido esforcos para promover
uma verdadeira revoluçãa na Comissãa de Agropecuária desta Casa. Alérn
de ouvir V. Exa., nobre Deputado Joãa Batista de Oliveira, gostaria de render
minhas homenagens a forma dinâmica corn que V. Exa. tern desempenhada
suas atividades a frente dessa Camissãa. Esperamas que em outubro
possarnos ir novamente ao Jaiba para ouvim a pova, sern interesse politico. As
pessoas estão confundinda a Projeto Jaiba cam as eleiçöes do ano que vern
e querern, propositadarnente, desmoralizar esse projeto em que já foram
investidos rnilhöes de recursos do pova brasileiro.

o Deputada João Batista de Oliveira (em aparte) - Nobre Deputada Carlos
Pimenta, em primeira lugar, gostaria de agradecer, em name dos membras da

- Comissão, Deputados Paulo Piau, Dimas Rodrigues, Marcia Kangussu e Luiz
Fernando Faria, a forma elogiasa corn que V. Exa. cita a Comissãa.

Eu queria, Deputada Carlos Pimenta, apoiar a seu pronunciamenta e dizer
que estamos buscando uma forma de agendar essa visita ao Jaiba. Não
podemos ir num dia e voltar no outra. Temas que ficar a tempo necesSárlO
para trazer a esta Casa a imagem do Jaiba. Para mim está muito clara que
essa campanha de difamação do Projeto Jaiba é a luta pela água.
Especialistas jã disseram que a tuta do próxirnO milénia seria a tuta peta água.
Sabemos que a Nordeste quer a agua do São Francisco para fazer
transposição e para irrigar 1 .000.000ha. Entãa, a medida que se enfraquece a
Prajeto Jaiba, fica inviabilizada a sua expansão. Temos, neste momenta, de
chamar a responsabitidade a bancada do Nordeste que está no Congressa
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Nacional. Eles precisarn desenvolver o Nordeste, para o due darnos 0 flOSSO
apoto, mas é necessário que ajudem a recuperar a bacia do São Francisco.
para que a água continue gerando emprego, riqueza e alimento para a
população brasileira e para exportação.

Tenho conversado muito corn o Dr. Caio Brandão. da RURALMINAS, e corn
o Secretário Raul Belérn. Já conversei corn o Presidente da Comissão e
também corn o Governador Itamar Franco, e sentimos que a intencão de
todos e transformar o Projeto Jaiba ern urn cartão de visitas, ou seja, em urn
projeto que nao so viabilizará a bacia do São Francisco, mas que tambérn
promoverO a sua ampliação e a de outros projetos irrigados, corno é o caso
de Pirapora, urn verdadeiro sucesso, cidade onde a CornissOo estarO no dia 3
de setembro para a Festa da Uva. Gostaria de cumprimentO-lo e de dizer-Ihe
que essa carnpanha vai além do projeto em si. ela representa a luta pela
Ogua. e, realrnente. Minas Gerais tern que começar a reagir.

0 Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação de V. Exa. e reforço
o fato de termos urn dever cIvico e histórico de nos esforçar o mOxirno para
dar valor aos projetos due tern viabilidade econômica e que trazem a
possibilidade de levar o homern para o campo, pois nenhurn pals sera
verdadeiramente grande e democrOtico sem que aconteca o inverso do êxodo
que se verificou ate agora. Isso aconteceu nos Estados Unidos hO 30 anos:
tirou-se o homem da cidade, levando-o para o carnpo. No nosso Estado,
Deputado, a regiOo rnais próspera, due apresenta meihores condiçOes de
utilizaçâo e trabalho, e o Norte de Minas. Somos uma verdadeira bacia de
Ogua, pors temos o São Francisco e outros rios e chuvas torrenclais em certo
periodo do ano, as quais podem ser acurnuladas. Não podemos abrir mao do
Projeto Jaiba em hipótese alguma, pois essa regiao é o celeiro do Estado e o
polo de fruticultura mais importante do Pals. Alérn disso. temos uma dOdiva
de Deus: a luz solar nos 365 dias do ano. que é urn elemento imprescindivel
para que tenhamos boas frutas. E necessOrio apenas que haja mais
responsabilidade e que algumas pessoas tenharn mais vergonha na cara.
passando a encarar de outra forma as coisas sérias do Pals. Estivernos em
Brasilia, na semana passada, representando esta Casa, e essa visita
aconteceu exatamente no Opice do movimento dos agricultores, em due
pudemos ver duas situaçOes completamente antagOnicas. Vimos all centenas
de pequenos trabaihadores, corn as mOos calejadas, de pé, lutando por seus
direitos, mas também assistimos estarrecidos ao movimento de uma pequena
rnrnoria que nunca largou as tetas do poder e sempre se beneficiou corn os
grandes créditos agricolas, pedindo a redução de seus débitos e perdão para
as suas dividas. Isso é urn verdadeiro absurdo. Vimos também alguns
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ativistas, que se dizem de esquerda, aliando-se a essa gente, em urn
verdadeiro acinte ao povo brasileiro. Portanto, Os movimentos tém que ter
seriedade, pois, do contrOrio, não chegaremos a lugar nenhum. Temos que
respaldar as pessoas que fazem o dia-a-dia do Pals e ter coeréncia em
nossas acOes e discursos. No Projeto JaIba, Deputado João Batista de
Oliveira, estamos precisando dessa seriedade. HO pessoas due jO querem
adiantar o pleito eleitoral do ano que vern e desestabilizar as pessoas sérias.
Elas arrnararn urn verdadeiro circo no dia em que a Comissão esteve
presente. Gostaria, inclusive, que V. Exa., quando forrnos novamente ao
local, não divulgasse a data da visita, para que possarnos chegar de surpresa
e percorrer a maloria das casas. analisando o que estO acontecendo, senOo
armarOo novamente o circo da visita, como na vez passada.

Vamos procurar atender as reivindicacOes. 0 SecretOrio da Agricultura
esteve aqui recentemente e prometeu algo que todos queriam: a presenca da
EMATER. Fizerarn uma licitacOo, colocaram consultores agricolas, cobrando
a peso de ouro, apesar de o Estado contar corn esse órgão importante, que
tern "know-how", tern história, que é a EMATER. E preciso haver mais
seriedade. Esta tribuna tern de ser a trincheira das denOncias das aberraçOes
que acontecern no Estado e no pals. E preciso abandonar, rnuitas vezes, as
tendéncias ideolOgicas, as posiçöes radicals e denunciar os fatos, porque 0
povo deve saber o que estO acontecendo. deve ver e entender a verdadeira
cara das pessoas que governam este Estado e este Pals.

0 nosso grande desaflo - e gostaria de convocar os Deputados para isso - é
rrao Jaiba a Sm de cumprir o nosso compromisso civico de apoiar urn projeto
seno, apolar pessoas sérias, apolar uma regiOo que sera - desde que haja
serledade suficiente - o celeiro deste Estado e deste Pals. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra. 0 Deputado Ailton Vilela.
0 Deputado Ailton Vilela* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputaçjas, o uso que fazemos da palavra e. inicialmente, para ressaltar a
Irn PortOncia da inauguraçOo. no Oltirno dia 15. de mais uma multinacional ern
Minas Gerais, a Kerry do Brash, cuja primeira unidade da America Latina foi
InStalada no Municipio de Trés CoraçOes. no Sul do Estado. Corn 84 fObricas
distribuidas por 16 paises de 4 continentes, a Kerry, empresa irlandesa que
Utiliza tecnologia de ponta na produção de matéria-prima pam indOstrras
ali menticras tern urn faturamento de USS3.000.000.000,00 anuais.

Ha diver-sos rnotivos para cornernorarmos mais essa conquista mineira e
devemos admitir que sentimos urn orgulho particular por a Kerry estar situada
e estar contrjbujndo para 0 desenvolvimento da regiOo que representamos
nesta Casa Legislativa. Corn suas atividades iniciadas em junho passado,
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essa indéstria já mantém 145 empregos diretos e cerca de 300 indiretos,
contando corn urn faturamento de USS20.000.000.00 para este ano. Em
breve. terão concluido as obras de ampliacão que prevéem a criação de mais
200 empregos diretos. buscando alcançar urn faturamento de
US$20000000000 anuais. A Kerry estará contribuindo ainda corn a balança
comercial do Pas, pois, em pouco tempo, terá capacidade produtiva para
reduzir nossas importag6es em USS20.000.000,00 e aumentar nossas
exportaçöes em USS80.000.000,00, perfazendo urn saldo positivo de
US$1 00.000.000,00.

A rnstalação da Kerry no Municipio de Trés Coraçoes também contou corn o
efetivo aporo da administraçao municipal, que cumprimentamos nas pessoas
do Preferto, Fausto Mesquita Ximenes. do Vice-Prefeito, Jorge Antonio
Machado, e de toda a Cãmara de Vereadores. Sua presença rnarcante foi
decisiva na implantag5o dessa indéstria, que estaré proporcionando, em curto
espaço de tempo, urn desenvolvimento mais acelerado daquela cidade.

Na solenidade de inauguração da Kerry. em Trés Coraçöes, pudemos
perceber a seriedade e a competéncia corn que seus adrninistradores tratarn
os comprornissos assurnidos pela empresa, cujas instalaçOes são práticas e
modernas, não deixando düvidas de que fol uma excelente aquisição para
nosso Estado e para o Pals. Parabéns a todos e, principalmente, ac, seu
Presidente, Dick O'Sullivan!

Na oportunidade, estavam presentes os Ministros da Agricultura da Irlanda,
Joe Walsh, e do Brasil. Marcos Vinicius Pratini de Moraes, alérn de diversas
outras autoridades, causando-nos certa estranheza apenas a falta do nosso
Secretário de Estado da Agricultura, que deveria ser urn dos principals
interessados, drante da rmportãncia dessa indüstria para o crescimento da
região Sul de Minas, once temos uma grande bacia leiteira e outras matérias-
primas rurais que terão suas produçöes impulsionadas pelas atividades da
Kerry. E, por falar em produção rural, o próprio Ministro Pratini de Moraes
citou os problemas que ternos enfrentado no setor, lembrando que é dificil
desenvolver nossa agricultura se não conseguirmos alcançar preços
competitivos no mercado internacional. Sobre esse assunto, acreditarnos que
a polltica agricola de nosso Pals ainda esté muito acanhada. Precisamos
discutir corn maior vigor as questOes relacionadas corn os créditos para
produção rural e devemos avaliar maneiras de melhorar a politica agrIcola,
dando condiçôes de concorréncia na exportação de nossos produtos.

Urn movirnento que atesta as dificuldades vividas pela agricultura brasileira
é o chamado "caminhonaco rural", que se tern manifestado de maneira
expressiva em favor da renegociação das dividas dos produtores rurais.
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Realmente, fica dificil manter urna produção agricola pagando altos juros em
uma economia praticamente estável, em que os precos dos produtos se
mantêm já he bastante tempo.

Vivemos num pals de grandes dimensöes territoriais, corn solo fértil, onde
poderiamos já estar produzindo mais de 100 milhöes de toneladas de grãos,
corn alta qualidade, fortalecendo nosso comércio corn o exterior. Desde que
tenhamos urna politica consistente, que permita maiores facilidades ao
financiamento e juros rnenores, estaremos promovendo o crescimento do
setor agricola, aumentando tarnbém o nUmero de empregos, urn dos maiores
desafios do atual Governo.

Esperarnos contar sempre corn nossos companherros em prol do
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais e do Brasil. Ganharnos mars
uma grande indCstria, rnas ainda não ganhamos a iiberdade econOmica e
financeira. Obrigado.

* - Sem revisâo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Hely Tarquinio.
• Deputado Hely Tarqüinio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes as

galerias, não poderiamos deixar de vir a esta tribuna para fazer urn
contraponto ao que disse o Deputado Rogério Correia. Achamos que Brasilia
e, realmente, a capital ca esperanca, e amanhã seu cenárro estaré bastante
enfeitado, corn bandeiras vermelhas, martelos e forces. com todas as
esquerdas juntas, manifestando seu protesto contra 0 Presidente,
empunhando bandeiras em que se lé "Fora. Fernando Henrique Cardoso". E
nesse ponto que não estamos de acordo. Concordarnos que hoje vivemos em
urn Pals democrático, onde a liberdade é nuclear, em que pese a linha de
miséria em que vivem milhöes de brasileiros. Fernando Henrrque não é
culpado dessa situação. que vem desde o descobrirnento do Brasil, embora
venha acontecendo urna evolucão lenta e progressiva. Ternos a certeza de
que o Governo Fernando Henrique Cardoso vai promover. srrn, pelo rnenos a
estabilidade de nossa economia e o desenvolvimento social deste Pals.

Acreditamos, sim. Estarnos aqui para dizer que, em nome do PSDB, não
concordamos e corn uma certa forma de manifestacão, porque a
rnanifestaçao é dernocrática. Amanhã o cenário de Brasilia estaré provando,
para todos nos, que vivemos nurn regime democrático, nurn regime em que
ha manifestaçao das oposiçöes, que, no caso, são mrnoritárias mas leg itirnas.
Isso, sirn, é urn pals plural nas suas representacöes. Mas, por enquanto, o
Governo tern a maioria, pois fol eleito, por duas vezes, pela maioria do povo
brasileiro. 0 que nos preocupa e a orquestracão que estã sendo ferta por urn
tripe: Itarnar Franco, Governador de Minas Gerais, Estado que tern a maror
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representaçao na Marcha dos Cern Mil - ate nao acredito que sejam cern ml! -
Lula e Brizola.
O Lula está me preocupando. Gostaria de dizer aos Deputados do PT que

estou entendendo que o PT está se dissocrando está dando as mãos,
paradoxalmente a Caiado, representando Os grandes devedores do Bras!l
nessa marcha. e dando as mãos a Itamar Franco. Então, de repente, existem
mais dois lideres no cenáno das opçöes dos petistas para a próxirna eleiçao
presidencial. Estou falando isso corn seriedade, porque notamos que a
Oposiçao no Bras!l não está organizada, não tern propostas para apresentar.
Ela poderia, sirn, nesta rnanifestacao propor urn encontro corn as !ideranças
nacionais e ate corn o Presidente da RepUblica, para levar uma sümula de
propostas a serern avahadas, a firn de que o Brasil possa encontrar melhores
soluçöes para os seus problernas.

Srs. Deputados o que me preocupa é corno vive o Brasil de hoje: quais os
fatores e as elementos que cornpoern todo o nosso irnaginário e a nossa
realidade de hoje. 0 Banco Central, por exemplo, quais são suas regras?
Ternos Malan, urn homem firme, mas, quem sabe, ele pode não estar
totalmente certo. 0 Banco Central, o sisterna financeiro nacional, o sisterna
financeiro internacional - que tarnbém tern !nfluênc!a aqui -, o FM!, a Banco
Mundia!, a BID, o Clube de Paris, corno é que funcionarn? Ate disse isso para
a nossa bancada ontern. Como é que está funcionando tudo isso?
Precisarnos ter noção disso, pois não sornos econornistas Os econornistas
apontarn o carninho, por interrnédjo do Malan, que é o Ministro da Fazenda,
juntamente corn o Presidente do Banco Central, ArrnInio Fraga. E l6gico que
depositarnos confiança em quem os indicou. Alias. o Congresso Nacional
sabatjnou esses homens, a firn de que pudessern estar la, e a rnaioria os
aprovou. E o PMDB do nosso Governador, a cüpu!a do PMDB nacional. é
pro-Fernando Henrique. So urna minoria do PMDB estO contra o Presidente
Então ate proporia a AssemblOja fazer urn estudo sobre esse funcionarnento
sobre essa fisiologia do sisterna financeiro frente a globalização e as reformas
que estão sendo propostas. Acredito que o FM! dita normas para o Presidente
Fernando Henrique, sim, e ele está procurando promover a sobrevivéncia dos
brasi!erros através de adaptaçoes. E as adaptaçoes são as reforrnas que
estão sendo realizadas.

Estou percebendo isso no rneu irnaginárjo, para depois enxergar a Marcha
dos Cern Mil a Brasilia. Ate poderia convocar 100 mll habitantes de Brasilia. e
rem apenas as representacoes dos partidos de esquerda, para não onerar
tanto essa marcha. 0 brasileiro é ma!-nutrido, então ha a!guns que vão
passar mal porque não cornem proteina.
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Temos que ver essa realidade. Ternos que aceitar corn humildade essa
situacão, esse "status quo", e promover a convergéncia de todos aqueles que
tern responsabilidade po!itica e que são representantes do povo para
desarmar os espiritos e pensar no Bras!!, não rias siglas partidárias. Essa é a
nossa posicão.

Essa é a posição do PSDB de Minas Gerais, da Bancada do PFL e acredito
que da maioria dos Deputados que aqui estão, das diversas siglas; uma
posicão responsOvel. Precisarnos tomar consciência exata do que acontece e
não ficar aderindo a exernplos come a de Bakunim. Bakunirn é urn filósofo
que queria urna filosofia do niilisrno, quer dizer, baderna a qualquer custo.
Não queria urna sociedade organizada, queria a sociedade de Rosseau, uma
sociedade instintiva, que vai pelas emoçôes e não cu!tiva a razão de Voltaire.
Voltaire foi urn filósofo que pensou de maneira crItica, aguda, refletiu sobre a
organizacão social corn a prirnado da inteligencia, da razoabilidade, da
organizacão das nacöes. A Constituicão deve expressar, de verdade, sern
demagogia, a pacto federativo e a pacto das diferenças regranais, das
diferenças deste continente que e a Bras!!, corn seus diversos Estados. Fazer
essa algebra social, essa algebra econôrnica, essa algebra para
desenvolvirnenta é muita dificil. Eu queria alertar para isso. Se corn Fernando
Henrique está ruirn, sem Fernando Henrique estaria rnu!to pier. Ele precisa do
espIrito de convergéncia de todos nós para promoverrnos a estabilidade de
todos e, corn razãa, buscarmos a sobrevivéncia e a desenvo!vimentO tao
desejado por todos nos brasileiros. Muito obrigado.

21 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscrigbes
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidéncia

- passa a 21 Parte da reunião. corn a 11 Fase da Ordem do Dia,

Z 
compreendendo as camunicaçOes da Presidëncia e de Deputados e a
apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscricöes
para a Grande Expediente da próxirna reunião.

Questôes de Ordem
0 Deputado Hely TarqUinio - Solicito a encerrarnento da reunião, Sr.

Presidente, tendo em vista a falta de "quorum" para a seu prosseguimento.
0 Deputado Adelmo Carneira Leão - Solicito seja feita charnada para

'H recampasição do namero regimental, Sr. Presidente.
0 Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sr. Secretário, para

praceder charnada dos Deputados.
0 Sr. Secretario (Deputado Paulo Pettersen) - (- Faz a chamada.)
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o Sr. Presidente - Responderam a chamada 27 Deputados. Ha, portanto,

"quorum" para a continuaçao dos nossos trabaihos.
Designaçao de Corn issães

o Sr. Presrdente - A Presidéncia vai designar Comissão Especial para, no
Prazo de 60 Dias. Proceder a Estudos sobre a Situaçao Atual de Todas as
Obras Municipais Decorrentes de Convénios Firmados corn o Estado de
Minas Gerais e Que se Encontrarn Paraiisadas em Virtude de Rescisao
desses Mesmos Convênios. Suspensão de Pagarnentos ou Inadimpléncia por
parte do Atual Governo do Estado, doravante denominada Cornissao Especial
das Obras Municipais. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Antonio Carlos
Andrada; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PMDB: efetivo - Deputado
AntOnio Julio; suplente - Deputado AntOnio Roberto; pelo PDT: efetivo -
Deputado Alvaro Antonio; suplente - Deputado João Batista de Oliveira-'
PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente - Deputado Alberto Bejani; pelo
PSD: efetivo - Deputado Daimo Ribeiro Silva, suplente - Deputado Dinis
Rnheiro. Designo. A Area de Apoio as CornissOes.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dO ciëncia ao PlenOrio das cornunicacOes

apresentadas nesta reunião pelas ComissOes de Justiça - aprovaçào. na  18a
ReuniOo OrdinOria, do relatôrio que conclui pelo arquivarnento da
Representacao Popular n° 1/99; e do Trabalho - aprovação, na 192 ReuniOo
OrdinOria, do Projeto de Lei n° 247/99, do Deputado César de Mesquita
(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
Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando o desarquivamento do Projeto de Lei n°
345/95; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Hely Tarquinio, solicitando que o Projeto
de Lei n° 284/99 seja incluldo ern ordem do dia. uma vez que a ComissOo de
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer: nos termos
do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regirnento Interno, requerimento
do Deputado HeIy TarqUInio, solicitando que o Projeto de Lei n° 85/99 seja
remetido a ComissOo seguinte a que foi distribuldo, uma vez que a ComissOo
de Administraçao POblica perdeu o prazo para emitir seu parecer; defere, nos
termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a
data em outra oportunidade, requerimentos dos Deputados Cristiano Canédo
e outros, solicitando a realizaçao de reuniâo especial para homenagear a
memória do Dr. Pio Soares Canêdo; e Antonio Andrade e outros, solicitando a
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realizacao de reunião especial em comemoraçOo aos 25 anos da Empresa de
Pesquisa AgropecuOria de Minas Gerais - EPAMIG -; defere, ainda, nos
termos do inciso XIV do Regimento Interno, requerimento do Deputado
AntOnio Carlos Andrada e outros, solicitando a constituição de comissäo
desta Casa para entregar aos Presidentes da COmara e do Senado Federal
cópias do manifesto lançado pela Frente Parlamentarista em favor da
InstituiçOo do Sistema Parlamentarista de Governo no Brasil. Designa, para
integrar a Comissão, os seguintes Deputados: pelo PSDB - Deputado AntOnio
Carlos Andrada; pelo PMDB - Deputado MOrcio Cunha; pelo FL - Deputado
Agostinho Silveira: pelo PSD - Deputado Irani Barbosa; pelo PDT - Deputado
Doutor Viana; pelo PPB - Deputado Luiz Fernando Faria; pelo PTB -
Deputado Arlen Santiago; pelo PFL - Deputado ROmolo Aloise.

o Sr. Presidente - Vem 0 Mesa requerimento do Deputado Bené Guedes,
em que solicita a patavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência
defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 10 minutos.

O Deputado Bené Guedes - Sr. Fresidente, Srs. Deputados, senhores
presentes Os galerias, meus amigos da imprensa. a exemplo da Deputada
Maria José, que esteve aqui hoje, falando sobre a questOo preocupante da
politica implantada pelo Governo Federal, nós, também, do POT, vimos a esta
tribuna para dizer da nossa preocupacOo. 0 povo brasileiro encontra-se
realmente angustiado por tudo o que vem ocorrendo, e h que se encontrar
urna soluçOo. Respeitamos a inteligéncia do nosso Presidente da RepOblica, o
seu valor pessoal, mas ele estO, cada vez mais. perdendo o comando do
Pals, e e hora de repensarmos a situacao. buscando soluçOes. Aquela
convençao do PMDB, em Brasilia. quando peemedebistas histOricos foram
esmagados na sua pretensOo. deu inicio a tudo. Temos, agora, a
conseqüOncia. A questão da reeleicao, que foi conquistada pela força, pelo
poder da mOquina governamental, trouxe sérias conseqüências, que hoje
todos nós enfrentamos. Mas não sou adepto de renOncia, sou adepto de
reconciliaçOo, de busca de entendimento. Creio que a classe politica precisa
encontrar esse caminho pelo bern do povo, um povo de indole pacifica, urn
povo que não gosta de guerra e que, quando necessOrio, faz valer a sua
força. Acho que os desmandos ocorridos. sobretudo na Orea econOmica deste
Governo, muito prejudicaram o nosso povo. e as pessoas neles envolvidas
ate hoje nOo foram punidas. Isso mostra que a impunidade continua forte no
Pals, gerando o descrédito principalmente dos ocupantes de cargos politicos;
As mazelas do Pals quase sempre são debitadas a classe politica. E nOo e
apenas na classe politica que temos Os bons e os maus. HO que se olhar que
foi principalmente na area econômica deste Pals que ocorreram 05 maiores
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prejuizos. 0 Brasil j6 nao agUenta esta guerra econOmica, esta submissäo ao
FMI, que esmaga a nosso povo. Isso é conseqUência da falta de comando. 0
Presidente tern sido alertado muitas vezes, e no próprio episodio recente da
Policia Federal, quando não podia vacilar, somente surgiu uma solução
quando urn mineiro for indicado. Urn mineiro de grande dignidade, de grande
valor, profrssronal de competéncia, discreto. Dr. Agulio Monteiro, que esté la e
tern resolvido bern Os problemas. sem alarde, sem ocupar as manchetes,
mostrando que nossa gente quer ajudar, quer encontrar soluçoes.

A luta do atual Governador de Minas é justa. Na primeira hora, a batida de
frente' corn a Governo Federal foi lógica e justa. trazendo conseqUêncras
benéficas a outros Estados, haja vista que a próprio Governador do Rio de
Janeiro, Anthony Garotinho, do PDT, tirou proveito desse trabaiho feito pelo
Governador Itamar Franco, negociando as questöes da divida do Estado do
Rio de Janeiro. Precisamos, cada vez mais, "apertar esse cinto', para que
encontremos soluçOes que tragam tranqUilidade ao nosso pavo. A questão
econôrnica, a questao do desemprego, tudo isso é preocupante. Tenho de
ouvar atitudes de murtos colegas nossos, que tern vindo a essa tribuna e
dado suas contrrbuiçoes, pregando urn entendimento na questâo da
prrvatizaçao de Furnas, em que Minas se tern posicionado corn muita firmeza.

Acho que a posrçâo do Governador Itamar Franco é váHda, é preciso que se
tenha coragem para enfrentar essa situaçäo, e Minas tern sido a grande
bOssola do Pals. As grandes questöes nacionais passam sempre por Minas
Gerais. Este Estado marca sua presença, cada vez mais, no cenário politico,
social e ecanömico do Pals, razâo pela qual me orguiho de pertencer a esta
Casa Legislativa. orgulho-me de ser urn politico que tern 30 anos de luta e
que, dentro de nossos Irmites, procura dar nosso testernunho e trabalhar para
aj u d a r.

Paradoxalmente quando as naticias de Brasilia terminam sempre de forma
preocupante e trrste, urna delas me alegra. Devo dizer que é uma questào
ligada a Diretorra-Geral do CEFET de Minas Gerais. A vitória obtida pela
indrcaçäo do Prof. Carlos Alexandririo nos alegra rnuito. E digo porque: a
Professor Carlos Alexandrino, ha alguns anos, disputou eleiçães para a
CEFET. Em duas ou trés vezes chegou na frente e não levou. As razöes
nunca foram explicadas. Agora, quando houve a nova eleiçâo no CEFET e
ele ficou em terceiro lugar na lista triplice que foi enviada para Brasilia, para
surpresa nossa, que lutarnos pela sua permanéncia, e em determinado
marnento ja nao acreditévarnos, e tivernos a felicidade de ver que a Ministro
Paulo Renato valorrzou o trabalho desse Diretor, nos quatro anos em que
teve opartunidade de dirigir o CEFET em Minas Gerais. 0 Prof. Carlos
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Alexandrino é urn homem de capacidade excepcional, corn petente, justo, veio
de uma famulia humilde, nunca teve padrinho politico nern de outra ordern,
venceu por seus próprios méritos, estudou corn muita dificuldade. e, se
chegou a direcao do CEFET urn dia, foi por rnérito próprio. Nós, que temos a
felicidade, Srs. Deputados, rneu caro Presidente, de ter, na cidade de
Leopaldina, urn nücleo do CEFET. podemos dizer que a sua instalação, ha
alguns anos, foi uma batalha do leopoldinense. que é do Conselho da FIEMG,
Dr. Alberta Freire. Esse ncleo fai irnplantado e ha anos havia sido erguido
nessa cidade pela então Ministro da Educaçäo leapoldinense, Dr. Clóvis
Salgado. No perlodo de arbItrio, aquela escola-parque, que era de
fundamental irnportância para a ensina profissionalizante de Leopoldina, for
fechada. Seus funcionários foram transferidas, inclusive minha mae, que era
a diretora. A escola passou a ser urn elefante-branco na cidade. Em 1982,
quando éramos Vereador na cidade, assinarnos a terrno para que ela fosse
reativada, ja que estava servindo coma prédia da Prefeitura Municipal E 16 fai
instalado a CEFET, a que rnudou a perfil da area educacional de nossa
regiãa. E urna escola que, após a adventa do Prof. Carlos Alexandrina,
passou a receber a atencãa que merecia. Outros diretores davam uma forte
atençao para Bela Horizonte - não quero discutir nem entrar no mérito -, mas
o nOcleo de Leopoldina foi altarnente beneficiado. Hoje, temos urn grande
fluxo de alunas para a CEFET, nãa so de Leapoldina, rnas de toda a Zona da
Mata, forrnando rnão-de-obra para a Mercedes Benz.

Par isso, nesta oportunidade, quero agradecer ao Ministro Paulo Renato a
haver reconduzido ao cargo, par rnais quatro anas, a Diretor-Geral do CEFET,
Prof. Carlos Alexandrino. Muito obrigada. Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente (Deputada Paulo Pettersen) - Vern a Mesa requerimenta
do Deputado Antonio Andrade. em que salicita a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A PresidCncia defere a requerimenta e fixa ao orador a
prazo de 30 minutos.

0 Deputado Antonio Andrade - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, razão tern a
povo brasileiro quando eventualrnente pOe em dOvida a autenticidade de
determinados setores da vida politica nacional. Realrnente, nata-se que a
veiha tearia do "faca a que diga, mas não a que taco' é pasta em prática pelo
Governo Federal e, par extensäa, pelo padido governista e seus afiliados,
para cabrir interesses imediatistas e alheios ao bern püblrco.

Urn dos aspectos em que a governo tucano tern insistido é na elrrninação do
chamado carporativisrno no servico pOblico e nos Orgaas ligadas a ação
governamental. Nesse aspecto. a Palacia do Planalto tern, particularmente,
prejudicado a classe do funcionalismo e as quadros de pessoal das empresas
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estatais. Alega, no caso dos servidores, que a proflssionalização não
compor-ta a estabilidade, chegando mesmo a propor a fim do concurso pübHco
e do sistema de mérito no setor.

Quanto as estatais, no afã de privatizar a qualquer custo, Brasilia tern
reiterado que essas empresas são ninhos de corporativismo, donde a sua
freqUente ineficiéncia e baixa produtividade. Cabe notar, no entanto, que a
população hoje está sentindo na pele a queda da eficiência e da prod utividade
em empresas recém-privatizadas na area de energia e telecomunicaçoes.

Dizemos isso a propósito da crise que eclodiu no ãmbito do SEBRAE-MG,
agora felizmente superada corn a eleição e a posse de sua nova Diretoria.
Coma se sabe, a SEBRAE funciona mediante consenso entre a Governo do
Estado e as entidades representativas da indUstria, do comércio e da
agricultura. 0 Estado tern direito a cinco votos nas decisöes administrativas,
cabendo alto ao empresariado. Ocorre que, no apagar das luzes do Governo
Eduardo Azeredo, o Executivo indicou nome para ocupar a Presidéncia do
Conselho, formalizando a compromisso de manter o Diretor Superintendente,
a de Marketing e a de Desenvolvimento Empresarial. Foi uma açao
notoriamente intempestiva e nitidarnente politica, já que a Presidente indicado
e as Diretores reconduzidos iriam atuar em perlodo em que a Governo
mineiro já teria mudado de mãos.

Em data recente, a Governo Itamar Franco, em comum acordo com as
representantes das classes produtoras, deliberou indicar novas nomes, de
sua confiança, para ocuparern esses cargos. Seria uma transição normal e
lógica, tanto é que a Executivo cantou, para tal, corn o apoio de 10
conselheiros ligados as classes empresariais. Foi urn consenso, digamos, par
maroria absoluta. 0 pracesso, entretanto, foi tumultuado pelas dirigentes que
estavam sendo substituidos, tendo a frente a então Presidente do Conseiho,
posteriormente demissionário. Desencadearam eles campanha, fartamente
divulgada pela mIdia, alegando que a Governo mineiro estaria politizando urn
setor que repele, par sua natureza e objetivos, essa politização. A essas
vozes, juntou-se a do ex-Governador Eduardo Azeredo, que condenou a
iniciativa de seu sucessor.

Ora, apesar de Azeredo rezar pela cartilha do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, a grande verdade é que ele, na prática, a contradisse, ac,
fomentar, em sua gestão, notório nepotisrno e politizaçao corn fins
eleitorerros. Falta-lhe credibilidade, portanto, para alegar que o Governador
Itamar Franco estã transformando a SEBRAE em cabide de empregos. Os
Diretores que foram substituidos estavarn sendo ali mantidos par sua
influência e, ao defender sua continuidade, ele estava esposando a tese
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corporativista que as tucanos teoricarnente rejeitam.

0 que a Governo Itarnar Franca está fazendo é colocando na direcao do
SEBR.AE elernentos de sua confranca, campetentes, idôneos e afinados corn
sua linha de pensamento. Coma se sabe, urn dos carros-chefes da luta que
nasso Governador vem desenvolvendo em favor do povo brasileiro é a
substituicão do modelo ecanOmico ditado par Brasilia.

Sem muita nos estendermos no assunto, vamos lembrar que a polItica
imposta pelo FMI Ievou-nos ao caos sócio-econOrnico de hoje. Estão ai a
desemprego, a recessão, a inflacao, que volta a dar repiques, a tensãa social
na cidade e no carnpo. Ha que dar urn fim a esse estado de coisas, já que a
própria integridade politica da Nação brasileira esta seriamente arneacada.

E óbvio que as objetivos do SEBRAE estãa estreitarnente vinculados as
diretrizes macroecanômicas que a Pais adota ou venha a adotar. Em
canformidade corn sua politica de estirnular as micro e pequenas empresas,
promovendo sua capacitaçaa gerencial e tecnalógica e propicianda a criaçãa
de empregos, a SEBRAE depende de tudo que, em ãrnbito mais ampla, é
decidido sabre a economia nacional.

Assim, se a Governador Itamar Franca deseja mudar a modelo econôrnica,
deve colocar em órgaas e pastas ligados a economia as pessoas
identificadas corn essa mudança. Os names par ele indicados e eleitos para a
diretoria executiva do SEBR.AE sao, exatarnente, de técnicos do mais elevado
gabarito, sem carnprarnetirnenta corn interesses alheios aos objetivas do
órgão e conhecedores da dinãrnica ernpresarial. São eles a Dr. Jairo José
Isaac, ernpossado coma Superintendente. e as Drs. Samir Cecilia e Marcos
Siqueira, investidas nas Diretorias de Marketing e de Desenvolvirnento
Ernpresarial, respectivarnente. Foi tarnbém eleito a Dr. Eduardo Noronha,
elernento de grande representatividade junta as classes produtoras, para
Presidente do Conselho.

Podernos dizer, a esta altura, que a filosofia que rnotivau a criacão do
SEBRAE está sendo respeitada, corn gerenciamento compartilhado pelo
empresariado e pelo Governo. Não cabe falar em politizaçao indevida. mas
em calegiado democrática, cujo trabalho se direciona para a desenvolvimento
da pequena e da media em presa.

Ocupamos esta tribuna, portanta, para parabenizar a Governa rninerro e a
classe ernpresarial pela acertada escalha dos novas dirigentes. Aos
empossadas, apresentarnas nossos votas de feliz gestãa, lembrando que a
born-sensa prevaleceu e que foram derrotadas as manipulaçöes contrnuistas
e corparativistas 0 momenta é de cornpromisso absoluto corn a bern de
Minas Gerais, e as destinos do SEBR.AE inserem-se nessa equacão.



7j &__9

762
o Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Antonio Andrade, para 0

bern da informaçao 0 comunidade, gostaria de dizer que Os Diretores que
foram demitdos do SEBRAE eram pessoas de alcada eminentemente
técnica, nOo havendo, portanto, nenhuma ligacao politico-partidOria corn os
dois Diretores demitidos.

o Deputado Antonio Andrade - Agradeço o aparte do Deputado Paulo Piau.
Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras. Muito obrigado.

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Vern 0 Mesa requerimento do
Deputado Paulo Pettersen, em que solicita a palavra pelo art. 70 do
Regimento Interno. A Presidéncia defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 20 minutos.

o Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi rnuito feliz
o nosso LIder em suas importantes colocaçöes, que devem ser do
conhecimento da sociedade rnineira. E natural que, quando da mudança de
Governo, os ocupantes dos cargos de confianca sejam indicados pelo novo
dirigente. Portanto, essa nomeação é de competência exciusiva do
Governador Itamar Franco, e nao nos cabe questionar a indicagOo dessas
pessoas, que são de alto gabarito. Assim, não podemos interferir nessa
nomeaçao, porque todas as pessoas nomeados pelo Governador Itamar
Franco são idOneas e de grande conhecimento técnico.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ouvimos atentamente, neste Plenário,
pronunciamentos que nao expressavam a realidade do procedirnento, do
comportamento do nosso Governador. Todos sabem que o PMDB de Minas
Gerais nOo é o PMDB do Brash, nOo porque Itamar Franco tenha ganho as
eleiçOes, porque, antes de disputar o Governo de Minas, ele JO tinha tal
posicionamento e tentou a Presidéncia da RepOblica. lnfelizmente. o Lider,
Deputado Hely TarqUInio, que estO chegando, ou nOo soube discernir, nOo leu
ou nOo acompanhou esse procedimento durante a escoiha do candidato 0
Presidëncia da RepOblica pelo PMDB, em Brasilia. Durante as discussOes.
houve procedimentos antidemocrOticos contra a presença do Governador
Itamar Franco. Hoje ouvirnos pronunciamentos sobre golpe em Brasilia,
apesar de o Governo haver estabilizado o Pals. Pelo contrOrio, meu Lider, ele
jO encontrou nosso Pals estabihizado, na salda de Itamar Franco. Mas
esqueceram de alavancar a retomada do crescimento.

Então, havendo essas distorçOes, é necessOrio que a sociedade
acompanhe todos Os procedimentos dos parlamentares, para que possamos
passar a ela o que houve e o que estO havendo no Brasil. Ninguem quer tirar
Fernando Henrique Cardoso A insistência de nosso Governador Itamar
Franco e das forças de esquerda deste Pals é em querer que Fernando
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Henrique Cardoso mude sua pohitica econOmica, que, em seu primeiro
mandato, jO não deu certo. Mas, em seu segundo rnandato, Fernando
Henrique nela insiste, entregando nossas riquezas ao capital externo. Alias,
doando nossas riquezas, porque, na verdade, nunca privatizarnos deveras; o
que estO havendo é uma doaçOo. Se podemos usar o BNDES para privatizar
as empresas nacionais, por que nOo poderia o mesmo BNDES abrir para que
as empresas nacionais participassem das privatizacOes, sern exciusividade
para o capital externo, para as multinacionais? Isso é o que devemos
combater o tempo todo, principalmente quando se trata de algo como a
privatizacão de Furnas, que estO sendo questionada e discutida em todo o
Pals. NOo se vende uma hidrelétrica sem vender o rio; urn é vinculado ao
outro. Além disso, sabemos da pretensão do Governo Federal de privatizar
também o Banco do Brasil e a Caixa EconOrnica. Mas, se todos nós, nesta
Casa, nOo continuarmos resistindo impiedosamente, irernos permitir que ele
acabe de doar o que temos construido corn o sacrificio do povo brasileiro
para as multinacionais.

EntOo. e nosso dever nOo concordar corn essa politica econOmica de
Fernando Henrique Cardoso, porque, se concordarrnos corn ela, estaremos
abraçando o desemprego, a miséria e as altas taxas de juros. Corn tudo isso,
o setor produtivo é o que estO sendo mais atingido no Pals. Como homens
pOblicos, representantes do povo, temos o comprornisso e a responsabihidade
de defender essas idéias corn afinco, para que possamos evitar urn mal maior
a este Pals. JO basta o que houve no passado, em que todos silenciararn
quando entregararn a Vale do Rio Doce e outras ernpresas deste Pals em
troca de rnlseros dólares, que, na verdade, foram em quase 70% financiados
corn nosso dinheiro, por meho do BNDES. Isso é o que nos choca; isso e urna
vergonha, que nOo podernos continuar perrnitindo.

Então, quando Deputados vérn a esta tribuna dizer que o Fernando
Henrique estO arneaçado de urn golpe, estão enganados. NOo se trata de
golpe. Ninguérn - nern a esquerda nem muito menos Itarnar Franco - estO
preocupado em tirar Fernando Henrique. Querernos que ele permaneca no
Governo. rnas corn justica social; que mude essa pohitica econOrnica, para
que ainda possamos recuperar a estrutura e a sociedade nacional. Então.
precisarnos, sirn. continuar dando sustentaçOo a urn Governo que, reahmente,
é contra todas essas rnazelas; a urn Governo que teve a coragern de expor
as suas idéias em Ornbito nacional; a urn Governo que tern propostas e
alternativas, como as tern o nosso Governo de Minas. Não a urn Presidente

- que nOo tern estratégia algurna para o Pals. Qual é o projeto do Sr. Fernando
Henrique? NOo conheço nem urn. E urn Governo que estO perdido e sern
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mando, que não tern autoridade e já está totalmente desvalorizado. Então,
temos, sim, de defender os interesses de nosso Pals, corn coragem,
totalmente destemidos, para que possamos enfrentar o que ha de vir pela
frente - o que, näo sei, mas vamos insistir e bater nessa tecla ate que ele se
sensibiHze - se tiver sensibiHdade - corn o que se passa hoje corn a classe
rnenos favorecida deste Pals.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, tenho a certeza de que, rnais dia,
menos dia, haverernos de colocar este Pals nos trilhos. Não corn a ajuda de
urn ou dois partidos, mas corn todos os segmentos da sociedade, corn todos
os partidos deste Pals. Muito obrigado.

Questão de Ordem
o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião

por falta de "quorum'.
Encerramento

o Sr. Presidente (Deputado Marcelo Goncalves) - A Presidência verifica, de
piano, a inexisténcia de nOrnero regimental para a continuação dos trabaihos
e encerra a reuniao, desconvocando a reunião extraordinária de logo mais, as
20 horas, e convocando os Deputados para a reunião extraordinária de
amanhã, dia 26, as 9 horas, nos termos do editai de convocação, e para a
reunião ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia:
(- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicâo anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 62 REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIzAçA0 FINANCEIRA F 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia oito de junho do mil novecentos e noventa e nove,
comparecern na Sala de Reunides da Mesa da Assembléia os Deputados
José Braga, Diizon Meld e Durval Angelo, membros da Mesa da Assembléla;
Mauro Lobo, Rêmolo Aloise, Olinto Godinho e Eduardo Hermeto. mernbros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; e Antonio JOlio,
Corregedor. Havendo nUmero regimental, o Presidente. Deputado José
Braga, declara abertos os trabaihos, após o que é a ata da reunião anterior
ida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por
finandade apreciar os processos de prestação de contas da aplicação dos
recursos liberados por esta Casa a titulo do subvençao social, auxfho para
despesas de capital e transferéncia a rnunicipio, nos termos do art. 30, III, da
Lei n° 11.815, de 24/1/95; da Deliberação da Mesa n° 1.556 e das demais
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos Deputados
Antonio JOlio, Corregedor; Dilzon Melo e Rémolo Aloise, relatores no ãmbito
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da Mesa e da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
respectivamente, os quais verificam as prestacöes de contas e ernitem, cada
urn por sua vez, pareceres pela aprovação, em conjunto, dos processos das
seguintes entidades: Associacão Apoio Comun. B. Agostinho Rodr. J. A.
Adjacências, Associacão Batista Comun. Araxá, Assocração Benfeitora
Carmem Guirnarães, Associacão Cornun. Aracas, Associacão Cornun. Capirn
Vermelho Unidade I Ribeirãozinho, Associação Comun. Comunidades Morro
Branco, Associacão Comun. Corregos Boa Sorte Santa Rosa I, Associação
Comun. Desenv. Social Prados, Associação Comun. Gomes Ramos
Hemenegildos. Associação Cornun. Moradores Comunidade Cachoeira
Teobaldo, Associação Comun. Moradores Povoado Estiva, Associação
Cooperação Agricola 1° Junho, Associacão Evangélica Beneficente Januária,
Associacão Moradores Bairro Nossa Sra. Rosario, Associacão Mutirão Bairro
Alvorada, Associacão Pals Amigos Excepcionais - Larnbari, Associacão Pais
Mestres Colégio Municipal Uriel Alvim, Associação Pequenos Produtores
Rurais Reg. Bar. Raso, Lag. Tipis, Caixa Escoiar Escola Estadual Conjunto
Palmas, Centro Comun. Rural São Pedro Jequitinhonha, Centro Integrado
Desenv. Social, Conselho Desenv. Cornun. Cajuru, Conselho Desenv.
Comun. Laranjeiras - Mirabela, Grupo Desenv. Comunidade Serraria, Grupo
lntegraçao Social Apoio Portador HIV/AIDS Inf. Gerais, Invejada Campestre
Clube, Obras Sociais Madre Tereza, Prefeitura Municipal de Aivarenga,
Prefeitura Municipal do Claro dos PoçOes. Prefeitura Municipal de Cristiano
OtOni, Prefeitura Municipal do Ipaba, Prefeitura Municipal de Itambé do Mato
Dentro, Prefeitura Municipal de Jabuticatubas. Prefeitura Municipal de
Maxacalis, Prefeitura Municipal de Mirabela. Prefeitura Municipal do
Pescador, Prefeitura Municipal de Pirapora, Prefeitura Municipal de Prados,
Prefeitura Municipal de Recreio, Unibairros. Submetidos a discussão e
Votação, san os pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a
finaljdade da reunião. a PresidOncia agradece a presenca dos parlamentareS
convoca os membros da Mesa e da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 15 de junho de 1999.
José Braga, Presidente - Diizon Melo - Gil Pereira - Durval Angelo - Márcio

Cunha - Rémolo Aloise - Eduardo Herrneto - Mauro Lobo.
ATA DA 17 a RELJNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia dezoito do agosto de mil novecentos e

noventa e nove. comparecem na Sala das ComissOes os Deputados João
Leite, Glycon Terra Pinto e Marcelo Gonçalves, membros da supracitada

FN
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Comissão. Encontram-se presentes também os Deputados Durvat Angelo,
Mauro Lobo e Pastor George. Havendo nimero regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara aberta a reuniâo e. err virtude da aprovacâo de
requerimento do Deputado Marcelo Goncalves, dispensa a leitura da ate da
reunião anterior, a qual é dada por aprovade e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidéncia informa que a reunião se destine a
apreciar a maténa constante na pauta. Em seguida, procede a leitura da
seguinte correspondência: oficios do Sr. William dos Santos, da Comissão
Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte, contendo
depoimento da Sra. Rosilene Andrade Gomes acerca da situaçao de risco de
vida em que se encontra seu irmão, Rosivaldo Venâncio, e pedindo
providências: do Secretário Municipal de Educaçao de Turmalina e da Sra.
Cirlei Médici Machado, em que solicitam providéncias corn relaçâo a denüncia
contra o Sr. AntOnio Carlos Gil; do Delegado lnácio Carlos Moura Murta, de
Delegacia Seccional de Venda Nova, informando que o anexo carcerário
dessa Delegacia se encontra superlotado e solicitando providéncias para a
transferOncia dos presos condenados; do Dr. Marcelo Paulo Salgado, Juiz de
Direito da Comarca de Januária, encaminhando cópia da ata mensal da
cadeia püblica dessa Cornarca e solicitando providéncias; do Secretãrio
Adjunto de Direitos Humanos, atendendo a pedido de providéncias desta
Comissão: do Dr. José Roberto Gonçalvez de Rezende. Ouvidor de Policia,
também atendendo a pedido de providéncias desta Comissão. Passa-se a
fase de discussão e votação de pareceres score proposiçOes sujeitas a
apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Projeto de Lei n° 373/99 nâo é
apreciado. em virtude de pedido de prazo regimental pelo relator. Deputado
Marcelo Gonçalves. Passe-se a fase de discussão e votação de pareceres
sobre proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a votação, cada urn por sua vez, são aprovados Os
Requerimentos n°s 450 corn a Emenda n° 1, 500. 507 e 535/99. 0 Deputado
João Leite passa a PresidOncia ao Deputado Glycon Terra Pinto. Vice-
Presidente da Comissão, em virtude de serem apreciadas matérias de sue
autoria. A seguir, submetidos a votação, cada urn por sue vez, são aprovados
os Requerimentos n°s 519 a 523/99. 0 Deputado G!ycon Terre Pinto retorna
a Presidéncia ao Deputado João Leite. Pessa-se a fese de discussão e
votação de proposiçOes da Comissão, quando são aprovados os seguintes
requerimentos: do Deputado Pastor George, em que solicita providéncias
deste Cornissão pare apurar den6ncia de abuso de autoridade e desrespeito
ao cidadão, ocorrida ne Delegacia de Policia Civil da cidede de Ouro Preto;
do Deputedo Durval Angelo, solicitendo realizeção de audiência püblica ou
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debate pãblico pare discutir o funcionamento dos Conselhos Comunitários de
Seguranca de Contagem e realização de eudlOncia püblica para debater o
primeiro aniversário de posse do Ouvidor de Policie e os dois anos de sancão
de Lei n° 12.622. de 25/9/97: do Deputado Irani Barbosa, solicitando a
realização de uma visite a Delegecia Seccional de Verde Nova, pare verificar
a superlotacão da cedele local, em virtude da desativacäo des cadeias
püblicas da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte, e que a visite seja
estendida a Divisão de Tóxicos: solicita ternbém a realizacão de audiéncia
püblica em conjunto corn a Comissão de Se/ide. convidando-se os
Secretàrios de Estado e Municipal de Se/ide pare falarem sobre a falte de
atendimento e de leitos infantis no Pronto-Socorro de Venda Nova. A seguir, o
Deputado João Leite passe a Presidéncia ao Deputado Glycon Terra Pinto
pare apresentar requerimento de sua eutorie, que é eprovado pete Comissão
e em que solicita sejarn convidados representantes da Pastoral Carcerárie e
da Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte para
discutir sobre o sistema carcerário, especialmente o incidente ocorrido na
Delegecie de Furtos e Roubos, e solicitando a reelizacão de audiéncia péblica
no Bairro Nova Gemeleira pare discutir a proposte da Secretaria de Estado de
Segurança PCiblica de implantar nesse beirro uma unidede de triagem de
presos. 0 Deputedo Glycon Terre Pinto retorna a PresidOncia ao Deputado
João Leite. Cumpride a finalidade da reuniâo, a PresidOncia agradece a
presença dos parlarnentares, convoca os membros da Comissão pare a
prOxima reuniâo ordinária, determine a levratura de eta e encerra os
trabalhos.

Sale das ComissOes. 25 de egosto de 1999.
João Leite. Presidente - Marcelo Gonçalves - Maria Tereze Lara. 	 -
ATA DA 4a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE ADMINIsTRAcA0

PUBLICA
As quinze hares do die dezoito de egosto de ml novecentos e noventa e

nave, comperecem na Sale des CornissOes as Deputados Doutor Viane,
Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros de supracitada
Comissão. Registre-se a presence do Deputedo João Paulo. 0 Presidente,
Deputado Doutor Viene, declare eberta a reunião e solicita ao Deputedo
Sebastião Navarro Vieira que proceda a leitura da eta de reunião anterior, e
qual é dada por aprovede e é subscrita pelos membros presentes. A
Presidéncie informa que a reunião se destine a ouvir as titulares do DETRAN-
MG, do Batalhão de Trãnsito do Estado de Mines Gerais e da BHTrans, que
debaterão a Projeto de Lei n° 358/99, do Deputedo João Paulo, que tome
obrigatoria a notificação ao orgão executivo de tránsito sobre Os recursos

A
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julgados procedentes pela Junta Administrativa de Recursos e Infraçöes -
JARI. A Presidéncia registra a presença dos seguintes convidados: Sra.
Andrea Bravo, Presidente da JARI do DETRAN-MG, representando o Sr.
Ronaldo Jaques Carnargos Cunha, Drretor-Geral do órgão; Cap. Roberto
Lemos, Chefe da 33 Secao, responsável pelo planejamento do policiamento
ostensivo, representando o Ten-Ce!. Geraldo Magela Moreira de Freitas.
Comandante do Batalhão de Trânsito do Estado de Minas Gerais; e Sr. Hello
Rodrigues, Diretor de Trânsito e Sistema Viário da BHTrans, representando 0
Sr. AntOnio Carlos Ramos Pereira, Diretor-Presidente da BHTrans. 0
Presidente convida-os a tomar assento a mesa. Após, passa a palavra ao
Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator da matéria e autor do
requerimento que suscitou esta reunião, para suas consideraçOes iniciais. Ato
continuo, fazem uso da palavra, cada urn por sua vez, Os convidados citados.
Segue-se amplo debate entre os convidados e os Deputados, conforme
consta nas notas taquigráficas. Durante os debates, o Presidente, Doutor
Viana, passa a direçOo dos trabaihos ao Deputado Sebastião Navarro Vieira,
que dá prosseguimento a reunião. Encerrada a fase dos debates e cumprida
a finandade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos convidados e
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das CornissOes, 25 de agosto de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Chico Rafael -

Sebastião Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Arlen Santiago - Agostinho
PatrUs.

ATA DA 9 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAcA0
As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de mll

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Djalrna Diniz, Maria Olivia e Marco Regis, membros da
supracitada Cornissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Ojalma Diniz
assume a Presidéncia e, havendo nimero regimental, declara aberta a
reunião. Em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marco Regis.
o Presidente dispensa a leitura da ata da reuniäo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, lé
correspondéncia dos Srs. Darcilio de Oliveira e Silva e Paulo de Souza, em
que solicitam infomaçOes sobre urn processo de legitirnação de terras
devolutas que estaria nesta Comissão. A PresidOncia solicita a assessoria
que tome as providéncias necessárias para o atendirnento do pedido.
Prosseguindo, o Presidente 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 153, 158, 291 e 300/99 e ao Deputado Marco Regis, os Projetos de
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Lei n°s 304, 314. 320 e 336/99. Encerrada a 1 Fade dos trabalhos, passa-se
a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussao e a votação de pareceres sobre
matéria de deliberaçOo conclusiva das comissOes. Submetidos a discussão e
votacâo, sao aprovados os Pareceres de Redacâo Final dos Projetos de Lei
n cs 153, 158, 291 e 300/99 (relatora: Deputada Maria Olivia); 304, 314, 320 e
336/99 (relator: Deputado Marco Regis). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.

Sala das Cornissöes, 26 de agosto de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz - Maria Olivia.

ATA DA 1 ia REUNIAO ORDINARIA DA CPI DA CARTEIRA DE
HABILITAcAO

As dez horas e quinze minutos do dia dezenove de agosto de mil
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados João Leite, Alberto Bejani, Ivo José, Doutor Viana e Miguel Martini,
membros da supracitada Comissào. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerirnento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura da
ata da -euniOo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina
a ouvir o Sr. Milton Clementino Costa. Presidente da Câmara Municipal de
Divinolãndia de Minas, e discutir e votar proposiçOes da Comissão. Registra-
se o nOo cornparecimento do depoente. Passa-se a 33 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votacão de proposiçOes da Comissão. E
submetido a votaçâo e aprovado requerimento do Deputado Alberto Bejani,

2 solicitando seja exibida fita de video corn gravacão de reportagem
apresentada em noticiário da TV Panorama, de Juiz de Fora, sobre denüncias
apresentadas por urn detetive lotado na 73 Superintendéncia Regional de
Segurança Piblica daquela cidade, e, ainda, que a transcriçãO do texto
conste nos anais desta Comissão e seja remetida cópia do referido texto ao
Procurador-Geral de Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os mernbros da Comissäo

2 para a próxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabalhos
Sala das CornissOes, 25 de agosto de 1999.
João Leite, Presidente - Ivo José - Doutor Viana - Cristiano Canédo - Márcio

Cunha - Miguel Martini - Alberto Bejani.
ATA DA ga REUNIAO EXTRAORDINAR!A DA COMISSAO DE MEIO
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AMBIENTE F RECURSOS NATURAlS
As dez horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de agosto de mu

novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das Comissöes os
Deputados Cabo Morais, Maria José Haueisen e Antonio Roberto. Havendo
nOmero regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morals, dedara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antânio
Roberto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Cornissão presentes. Ato continuo, a
Presidência submete a votação requerimento da Deputada Maria José
Haueisen, em que solicita seja realizada reunio conjunta desta Cornisso
corn a Comissâo de FiscaUzaçao Financeira e Orcamentaria corn a finalidade
de se apreciar a Projeto de Lei n o 48/99. 0 requerimento é aprovado.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissôes. 24 de agosto de 1999.
Cabo Morals, Presidente - Antonio Roberto - Adelino de Carvaiho - Maria

José Haueisen.

TRAMITAçAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N o 355/99

Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatório

De inrciativa do Deputado Adelino de Carvalho, o projeto de lei em tela visa
deciarar de utilidade pUblica a Associaçào dos Aposentados e Pensionistas
de Araxá, corn sede no Municipio de Araxá.

Examinada preiiminarmente a matéria pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissão deliberar conciusivamente sobre o projeto.
conforme precertua o art. 103, I, 'a", do Regimento Interno.

Fu ndamentaçào
A Associaçao dos Aposentados e Pension istas de Araxá foi institu Ida corn a

finaiidade de promover a união e a integraçao de aposentados e pensionistas,
protegendo seus direitos judiciais e extrajudiciais, representando-os perante 0
Ministério da PrevidOncia Social e órgãos pUblicos, empresas, entidades de
classe e associaçOes.

A entidade, apoiada nos pruncipios humanitários, vern expandindo suas
atividades, promovendo a encaminhamento de seus associados a postos de
trabalho, oferecendo-Ihes lazer, criando nOcleos de desenvolvirnento
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ocupacional e envidando esforcos pela promoção social dessas pessoas.

O trabalho que a Associação empreende nos leva a considerar merecido o
titulo declaratOrio de utilidade pUblica que se lhe pretende conceder.

Conciusão
Pelas razOes aludidas, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei no

355/99 na forma proposta.
Sala das Corn issOes, 26 de agosto de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO OF LEI N° 359/99
Corn issão do Trabaiho, da Previdência e da Açao Social

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei em análise visa

declarar de utilidade pOblica o Esquadrão da Vida de Montes Claros -
EVIMOC -, corn sede no Municipio de Montes Claros.

Examinado preliminarmente pela Cornissão de Constituiçáo e Justica, esta
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão, para deliberacão conclusiva, de
acordo corn a que preceitua o art. 103. I. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
0 Esquadrão da Vida de Montes Claros tern par objetivo a recuperacão

fIsica, moral e espiritual de pessoas que queiram ser assistidas par seus
departarnentos. Assim, compramete-se em oferecer-Ihes servicos de saOde e
outros ligados a assisténcia social.

Fela importância que representa a trabalho da instituição, justa e meritória
se faz a titulo que se Ihe pretende autargar.

Conciusão
Em face do aduzido, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 359/99 na

forma original.
Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 406/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatório
0 Projeto de Lei no 406/99, do Deputado Luiz Menezes, visa a declarar de

utilidade pOblica a Assaciação dos Bairras Unidos da Vila Piedade, localizada
no Municipio de Itabira.

Submetida a matéria, preliminarmente, a Comissão de Constituicão e
Justiça, que não encontroU ôbice a sua tramitação, cabe agora a esta
Comissão deliberar conciusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o
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art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Antes de tudo. é importante saUentar que a Associaçao dos Bairros Unidos

da Vila Piedade. corn sede no Municipio de Itabira, foi institulda a partir da
necessidade iminente de dotar a aludida area urbana de urn planejamento
eficiente para obras ah efetuadas nas areas de sake, educaçao e lazer.
Assim, tern ela por principio básico promover meihorias para a comunidade,
por meio de campanhas e mutirOes, corn o propósito de atender a crescentes
demandas, e o desenvolvimerito econômico e social dos moradores.

For tais motivos, a aprovação deste projeto de lei, em nosso entendimento,
é justa e necessária.

Conclusào
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 406/99 na forma proposta.
Sala das Comissôes, 26 de agosto de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 429/99
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei no 429/99. do Deputado Wanderley Avila, objetiva declarar

de utilidade püblica a Loja MaçOnica Estrela Cambuiense n o 1.696, corn sede
no Municipio de Cambul.

Prelirninarmente, foi a rnatéria encarninhada a Comissão de Constituição e
Justrca, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
Ihe apresentou a Ernenda no 1. Vem agora o projeto a esta Cornissão para
deliberaçào conclusiva em turno ünico, nos termos do art. 103, I. 'a", do
Regimento Interno.

Fu ndamentaçäo
A referida entidade tern corno objetivo principal o exercicio da acâo

rnaçônica, de natureza social e educativa, a qual consiste em combater a
gnorância em todas as suas manifestaçoes e constitui uma escola de
aperfeicoamento humano, que busca elevar o hornern, corn seus próprios
recursos, e torná-lo digno de sua missão na terra.

Ern vista da relevância do trabalho por ela desenvolvido em favor da
sociedade, julgarno-la merecedora do titulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei no 429/99 corn

a Emenda no 1, apresentada pela Corn issão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissöes, 25 de agosto de 1999.
José Milton, relator.
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PARECER PARA TURNO CJN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 430/99
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade püblica a Loja Maçônica Mestre Antonio Augusto Alves
d'Almeida n° 121, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Submetida a rnatéria, preliminarrnente, a Comissâo de Constituico e
Justiça, que nâo detectou impedimento legal a sua tramitaçOo, deve este
órgão colegiado deliberar conclusivarnente sobre o projeto, conforme
preceitua o art. 103, I. "a", do Regirnento Interno.

Fu nda rnentaçâo
A entidade em exarne tern como objetivo primordial colocar em prática os

principios máxirnos da maçonaria.
Para tanto, pratica atividades de cunho beneficente e outras, visando a

auxiliar Os rnais necessitados, e a estreitar os laços de fraternidade existentes
entre as familias dos irmãos maçons. Prioriza, ainda, o incentivo a educacão
e a cultura, corn o objetivo de alcançar o aperfeiçoamento moral e intelectual
da humanidade.

Conclusão
Em vista do alcance social da proposicão, somos pela aprovação do Projeto

de Lei no 430/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 25 de agosto de 1999.
João Pinto Ribeiro, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 431/99
Cornissao do Trabalho, da PrevidOncia e da Açào Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Alvaro AntOnio, o projeto de lei em epigrafe visa a

declarar de utilidade pOblica a Creche Comunitária do Bairro Olaria Cantinho
do Amor - CCA -, corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

Examinada preliminarrnente a rnatéria pela Comissão de Constituicão e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comjssäo deljberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A referida entidade tern como finalidade precipua dar assistOflcia a criancas

carentes rnenores de 12 anos, proporcionando-IheS educação, apoio
pedagógico e psicolôgico e infundindo-Ihes valores morais e éticos, para
desenvolver em seu carater atitudes adequadas ao born convIvio social.

For realizar obra meritOria e de alcance social, torna-se a entidade

F,
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ao meio ambiente, determinam que incumbe ao poder püblico proteger a
fauna e a flora, sendo vedadas, na forma da lei, as práticas que submetam Os
animais a crueldade. Assim, nâo nos parece razoável propor a esterilizacäo
ou a extinçao de determinada raga de animal. Essas ragas de cães, na
verdade, foram desenvolvidas corn finalidades nobres. como a caca. a guarda
ou o acompanhamento de idosos, deficientes e criancas. Por serem animais
de médio e grande porte, podem-se tornar mais ou menos ferozes, de acordo
corn o tratamento e o adestramento especifico que receberem.

Corn isso, querernos manifestar nosso apoio ac, tratamento dado a matéria
no Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça,
que responsabiliza os proprietários dos animais pelos danos decorrentes do
descumprimento das normas estabelecidas.

Da mesma forma, acreditarnos que as sugestoes apresentadas pelas
ComissOes de Direitos Humanos e de Saüde ao Substitutivo n o 1, por meio
das Ernendas n

os 1 e 2, respectivarnente, configuram meihorias significativas
do projeto original. A primeira, por exigir como docurnento indispensável ac,
registro urna declaracao de seguro contra danos que o animal possa causer a
terceiros, e a segunda, por dar nova redacâo ac, art. 10 da proposição,
ernpliando o termo Para "todas as races de medic, ou grande porte'.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei no 37/99. no

10 turno, na forma do Substitutivo no 1. da Cornissão de Constituição e
Justice, e corn as Ernendas n os 1 e 2 ao Substitutivo n o 1, apresentadas,
respectivamente, pelas Cornissöes de Direitos Humanos e de Saüde.

Sale das CornissOes, 25 de agosto de 1999.
Cabo Morals, Presidente - Adelino de Carvaiho, relator - Maria José

Haueisen - AntOnio Roberto.
PARECER FARA 0 1 0 TURNO DO FROJETO DE LEI No 373/99

(Novo Relator, nos Terrnos do Art. 138. § 3 0 , do Regirnento Interno)
Corn issão de Direitos Hurnanos

Relatôrio
O Projeto de Lei n° 373/99. do Deputado João Leite, dispOe sobre 0 livre

acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e carcerários.
Nos terrnos regimentals, o projeto foi distribuldo a Corn'ssão de

Constituicao e Justice e, tendo recebido parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, veio a esta Comissão, que opinou
por sue aprovação e apresentou ac , projeto a Emenda no i.

Rejeitado o parecer, a proposicao foi redistribuida, pare receber novo
parecer, nos termos do art. 138, § 3°, do Regirnento Interno.
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Conc!usão
Pelas razôes aludidas oprnamos pela aprovacao do Projeto de Lei no431/99 

corn a Emenda no 1, da Comissäo de Constitujcão e Justiça.
Sale das ComrssOes 26 de agosto de 1999.
Ronaldo Canabrava relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI No 37/99Comissão de Meio Ambjente e Recursos Naturals
Reiatário0 Projeto de Lei n o 37/99, do Deputado Rogerio Correia, dispöe sobre a

criação de cäes no Estado e dá outras provjdêncjas
Publicada a proposrcao foi distrjbuida as Comissöes de Constituicão e

Justiça e de D:reitos Humanos Para receber parecer, nos termos regimentalsPor força de requerimen05 aprovados em Plenãrjo , o projeto deveria seraprecrado ainda pefas Comlssöes de Saade e de Meio Ambiente e Recursos
Naturars. A Comrssão de Constituicao e Justice concluiu pela juridicidadeconstrtuclonalidade e legal dade da matéria na forma do Substitutivo no 1, que
apresentou A Comrssão de Direjtos Hurnanos opinou pela aprovacao do
projeto na forma do Substitutivo no 1, da Corn issão de Constituicao e Justiça,
e apresentou ao projeto a Emenda no 1 ac , substjtutjvo Por sue vez, a
Comrssão de Sake opinou pela aprovaçao do projeto na forma doSubstitutivo no 1, corn as Emendas n o

s 1, da Corn issâo de Direitos Humanos,e 2, que apresentou
Cumpre-nos , agora, opinar sobre o assunto

Fundamentacao
O projeto de lei em análjse tern por objetivo disciplinar, no Estado a criacaode cães de races consideradas agressivas, como roei!ler, file e pitbull.

Nesse sentido destacamse as propostas de se tornar obrigatorio o registro
desses caes no órgao competente e a de se restringir a livre circulacaodesses em vies pübHcas PropOese ainda, a aplicacao de penas nas
modalidades de adverténcra e de multa de ate 1.000 UFIRs aos infratores dael.

A inicrativa de se esta belecerem normas de controle a criacao e a conducão
de caes de médro e grande Porte e medida bastante Iouvável e oportuna Os
ataques desses animals a pessoas desavisadas por negligencia ou dolo dosdonos, conforme denüncias cada vez mais frequentes, nos meios decomunicaçao vém causandojustificada in quietaçao popular.Quanto as implicagbes do projeto na area ambiental cumpre salientar quetanto a C

onstjtu:ço Federal quanto a Estadual nos dispositivos relacionados
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Fundamentação

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Sistema Penitenciário constatou a
stuação calamitose em que se encontra a grande maiorja dos detentos, que,
além de viverem em condiçoes insalubres e desumanas. são vitimas de
constantes agressfles a seus direitos, apesar da proteção dispensada pele lei
a todos Os seres humanos,

o projeto em anáhse confere a representantes da sociedade o papel de
guardiães e fiscais dos principios legais que devem prevalecer na relaçao
entre Estado e detento, configurando, assirn, urn avanço na fiscalizaçao das
condiçoes carcerárias. Cumpre ressaltar que o Estado detém a competéncia
constitucional pare atuar em matéria de segurança püblica, cabendo ao Poder
Leg islativo a funcão constitucional de fiscalização.

o acesso de Prefeitos e Vereadores a estabelecimentos carcerãrios
localizados nos municIpios once cumprem seus mandatos deve ser
assegurado, uma vez que eles, diretamente ou por meio des Comissöes de
Direitos Humanos das Câmaras Municipais, tern que estar compromissados
corn a apiicação da lei e a proteção dos direitos humanos, acima de tudo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 373/99

no 1° turno, na forma original.
Sala des Comissôes, 25 de agosto de 1999.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 383/99
Comissão de Transporte, Comunicaçao e Obres Püblicas

Relatório
De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em estudo

dispoe sobre a criação de espaço publicitario nas faixas de dommnio pUblico
que margeiarn as rodovias estaduais.

Cumpridas as formalidades regimentals, o referido projeto foi encarninhado
a Comissão de Constituiçao e Justice, que emitiu parecer por sue juridicidade,
constitucionaljdade e legaliclacle.

Vem, agora, o projeto a este Corn issão pare receber parecer, nos termos do
art. 188, c/c o art. 102, XII, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
Dispoe o projeto que fice autorizade a utilização da faixa de domlnio péblico

nas rodovias estaduats para fins de propaganda paga, condicionando-se tal
utilizeçao a preservação da segurança dos motoristas e a completa
visibilidade da rodovia.

Conforme o art. 2°, caberá ao DER-MG a demarcação dos locais em que se

dará a exploracão publicitãria.
Segundo o art. 3 0 , ume vez definidos os espacos proprios pare as referidas

divulgacOeS publicitárias. a Secretaria de Recursos Humanos e Administracão
os submeterâ a licitação, pare sue utilização por particulares ou empresas de
publicidade.

0 art. 4 1 prevé que os recursos auferidos corn a utclização dos espaços
citados no projeto serão destinados a conservacão e a sinalização des
rodovias em que esteja a propaganda.

A Constituicão Federal dispöe, em seu art. 22, Xl, que a competéncia pare
legislar sobre trânsito é privativa de União. Cabe aos entes federados,
juntamente corn a União, estabelecer e implantar polItica de educação para a
seguranca do trânsito (art. 23, XII, da Constituicão Federal, e art. 11, XII, da
Constituição Estadual).

Curnpre analisar a metérie a luz da Lei n° 9.503, de 23/3/97, que instituiu o
Código de Trflnsito Brasileiro - CTB. 0 Codigo em referenda estabelece
como órgão mãximo normativo coordenador do Sistema Nacionel de Trãnsito
o Conselho Necional de Trãnsito - CONTRAN (art. 7°, I). ao qual compete,
entre outras atribuicôes. estebelecer as normes regulamentadoreS do Código
e as diretrizes da Politica Nacional de Trânsito.

Porém, apesar de meritória a intenção do autor de proposiçãO, qual seja a
de dotar o Estado dos rneios necessários a captação de recursos pare serem
aplicados ne conservacão das nossas rodovias, entendernos que o uso de
publicidade nes faixas de dominio ao longo des rodovias não é apropriedo,
ume vez que poderá contribuir para a distração dos condutores de veiculos,
aurnentando a possibilidade de ocorrOncie de acidentes.

Dessa forma, esse relatoria entende. que apesar de o art. 83 do CTB prever
a fixação de publicidade nas referidas faixas, corn prévia autoriZacãO do
órgão de trânsito com circunscricâo sobre a via. ela pode ser extremamente
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vies trafegam.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeicão do Projeto de Lei n° 383/99.
Sale des Cornissöes. 25 de agosto de 1999.
Alvaro Antonio. Presidente - Wanderley Avila, relator - Blac Pinto - Dinis

Pinheiro.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 396/99

Cornissão de Administracão POblica
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em epigrafe
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visa a instituir o Programa de Reciclagem de Papel.

Publicada em 19/6/99, vem a proposição a esta Comissão, consoante 0
disposto no art. 188, c/c o art. 102. do Regimento Interno. para receber
parecer quanto ao mérito.

Fundamentaçao
A proposiçao em análise tern por objetivo principal estirnular e disciplinar a

reciclagem de papel no ãmbito da administraço pOblica, uma vez que não se
tern notcia de nenhum movimento organizado nesse sentido, tampouco
existe ordenamento legal capaz de evitar o continuo desperdIcio de material,
fato comum no serviço pOblico, o qual causa prejuizos ao erário.

o projeto em exame estabelece pormenorizadamente, no seu art. 3°, as
requisitos necessários a implementaçao da medida. entre Os quais se
destacarn a realizaçâo de campanhas educativas destinadas a orientar os
servidores sobre a necessidade de reciclagem do papel utilizado no ambiente
do trabalho e sobre as técnicas de separação e de identificação do papel para
a reciclagem, bern corno a realização de concorréncia püblica destinada a
selecao de empresas que se incumbirão do recoihimento do material.

o art. 40 do projeto apresenta mecanismo que incentiva as servidores a
participar desse programa, mediante a concessão de prêrnio e estabelece
que os critérios de aferição dos resultados seletivos serão oportunamente
disciplinados por decreto governamental.

Coma se observa, a proposiçáo vai ao encontro do principio da
economicidade mostrando-se, sem dCivida, conveniente e opartuna. Saliente-
Se. ainda, que medidas que visem a proteger o meio ambiente devem ser
adotadas pelo poder püblico, de forma a servir de exemplo e de incentivo
para o setor privado. Sendo assim, a proposiçâa merece ser acoihida por esta
Casa.

Conclusão
Diante do exposto, apinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n° 396/99.
Sala das Camissöes, 25 de agosto de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente -Agostinho Patrs. relator - Arlen

Santiago - Chico Rafael - Sargento Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PAPA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 399/99

Corn issão de Constituiçao e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n o 33/99, o Governador do Estado encaminhou
para exarne e deliberação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 399/99,
que dispöe sobre a organizaçao da Governadoria, da Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicaçao Social, sobre a criaçâo da Secretaria de Estado do
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Turisma, a extincão da Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - e da
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria unidades administrativaS
na Secretaria de Estado da Seguranca Pi:iblica e dá outras providéncias.

Tramitanda em regime de urgéncia por salicitacão governarnental, a matéria
sera exarninada nos termas do art. 210 do Regimento Interno.

Ressalte-se que para atender ao disposto no art. 173, § 50, do Regimenta
Interno, a proposicão em epigrafe sera desmembrada em duas propasicöes
especificas, por versar sobre mais de uma matéria, sendo que a proposicão
desmembrada sera encaminhada ao Presidente da Assembléla para
recebimento e conseqüente tramitação nos termos regimentals.

Nos termas do art. 102, III, a", do Regimento Interno, cabe
preliminarrnente, a esta Comissão o exame da matéria quanta aos seus
aspectos juridico, constitucional e le g al, fundamentado nos termas seguintes.

Fundamentacão
A praposicâo tern par escopo dispor sabre a organizacão da Governadorca.

que sera composta pela Vice-Governadoria, pela Secretaria Particular do
Governador, pela Assessoria de Assuntos Internacionacs e do Cerimoncal e
pela Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicacão Social. Cuida, ainda,
a propasiçOa da criaçãa da Secretaria de Estado do Turismo e da extinção da
Secretaria de Estado de Assuntas Municipais.

Quanta a prapasta de extincäo da Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS -, par meia do art. 35. a matéria sera oportunamente examinada
par esta Camissão, em face do desmembramenta do prajeta em tela. par
farça de disposicãa regimental.

Corn efeita. é preceito constitucianal, conforme estatui a Lei Maior, nos
termas do art. 37. incisa XIX, corn a redaçâa determinada pela Emenda a
Canstituiçâo n° 19. que sarnente par lei especifica padera ser criada
sociedade de economia mista e fundaçãa e autorizada a sua instituiçãa. Par
sua vez, a Carta mineira estabelece. par meco do seu art. 14, § 4°, que
depende de lei a autorizaçãa para instituir e extinguir empresa pübiica.

A reforma que se pretende estabelece a competência dos órgãas
supracitadas, que integrarâo a Governadaria do Estada, e a finalidade e a
competência, a estrutura organica, a area de competéncia. a pessoal e os
cargos da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicacâo Social.

Nos termos da praposicão. a referida Pasta dará as unidades que
comporãa a Governadoria do Estado a suporte referente a recursos
humanos, administrativos, rnateriais, orçamentários e financeiros. Entre suas
finalidades está a de prestar assessaramenta direto ao Governador do Estado
no desempenha de suas atribuiçôes constitucionais, nos atas de gestao e
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administração dos negócios pOblicos e em assuntos relativos a politica de
comunicação social do Governo. Ainda no tocante a essa Secretaria, propOe-
se a extinçao de 48 cargos especificados no art. 12 da proposição, a
transformaçao de 3 cargos relacionados no art. 13, que pertencem ao seu
Quadro Especial de Pessoal, e ainda a criação de 4 cargos de Assessor
Especial do Governador, 1 cargo de Assessor Especial do Governador em
Assuntos Institucionais. corn a fixação das respectivas remuneraçöes, e 1
cargo de Assessor Técnico, código MG-18, simbolo AT-18, todos de
provimento em comissão, corn a conseqUente inclusão das respectivas
classes nos quadros constantes no Decreto n° 37.711, de 1995. conforme
dispöem os arts. 14 e 15.

A criação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR - tern por escopo
fortalecer a atividade turistica no Estado, principalmente pela possibilidade de
geração de emprego. decorréncia natural do incremento desse setor, e ainda
promover maior divulgação nacional e internacional de nossas
potencialidades, conforme esclarece o Chefe do Executivo na mensagem que
encaminhou a matéria.

Assim, a SETUR surge na estrutura do Poder Executivo corn a finalidade de
planejar e coordenar as acoes relacionadas corn a polItica estadual de
turismo, bern como fornentar e fiscalizar o turismo, objetivando a melhoria da
qualidade de vida das comunidades, a geração de emprego e renda e a
divulgação do potencial turistico do Estado de Minas Gerais, nos termos dos
arts. 18 e 19 do projeto.

A competéncia. a estrutura orgãnica e o Quadro Especial de Pessoal da
Secretaria estão estabelecidos. respectivamente. nos arts. 20, 21 e 23 da
proposicão, ressaltando-se, que, no tocante aos cargos, o referido art. 23
especifica os que são de recrutamento amplo, enquanto que o art. 25
determina que o quadro dos cargos efetivos e de funçöes pOblicas será
estabelecido mediante a redistribuiçao de cargos vagos e o remanejamento
de servidores de órgaos da administração direta do Poder Executivo, sob a
coordenação da Secretaria de Estad3 de Recursos Hurnanos e
Administração.

A propósito, cumpre observar que a criação dos cargos cornissionados não
terá refiexo no orçamento deste ano, uma vez que haverá uma corn pensação
corn a extrnção de outros cargos. Em outras palavras, isso quer dizer que a
despesa corn os cargos vagos que serão extintos. corno já está prevista no
orçarnento anual, sera redirecionada para os cargos que se propöe criar.
Ressaltarnos que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
oportunamente, examinarà esse aspecto de forma mais aprofundada.
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Quanto a redistribuicão de cargos anteriormente mencionada, ela é

perfeitamente possivel, uma vez que o Governador tern a competéncia
privativa para movirnentar os seus servidores de urn órgão para outro na
estrutura da adm inistração d ireta.

Outra importante observação está na integracão do Conselho Estadual de
Turismo - CET - na estrutura da SETUR como órgão de subordinação, corn a
sua composicão definida, conforme se depreende dos arts. 27 e 28 da
proposicão.

Finalmente, o projeto ainda dispôe sobre a extinção da Secretaria de
Estado de Assuntos Municipais, cujas funçôes são transferidas para a
Secretaria de Estado da Casa Civil, e sobre a criacão da Superintendéncia de
Assisténcia ao Detento na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Seguranca POblica, corn a finalidade de prestar assisténcia ao detento sob a
sua guarda. conforme Iegislação em vigor.

A rnatéria em análise está em conforrnidade corn Os pressupostos
constitucionais pertinentes, especialrnente os arts. 66, III. "b', "e" e 'f'. e 90,
Ill. XIII e XIV. da Constituição Estadual, os quals atribuem cornpeteflcia
privativa ao Governador do Estado para dispor sobre ela.

No tocante aos Orgãos subordinados diretamente ao Governador do
Estado, nos termos do art. 6° da proposicão. irnpoe-se a apresentacão da
Ernenda n° 1, corn o objetivo de corrigir a redação desse dispositivo, urna vez
que irnpropriarnente inclui uma entidade na definicao de órgão desprovido de
personalidade juridica.

Conclusâo
Concluimos, portanto, pela juridicidade. constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei n° 399/99 corn a Ernenda n° 1. que apresentarnOs a seguir.
PROJ ETO DE LEI N° 399/99

Dispoe sobre a organizacão da Governadoria. da Secretaria de Estado da
Casa Civil e Cornunicacão Social. da Secretaria de Estado de Assuntos
Municipais, cria unidades adrninistrativas na Secretaria de Estado da
Segurança POblica e dá outras providências.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I

Disposicöes Prelirninares
Art. 1 0 - A Governadoria do Estado de Minas Gerais e a Secretaria de

Estado da Casa Civil e Cornunicação Social passarn a ter a organlzacãO
estabelecida por esta lei.

Capitulo II
Da Governadoria
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Art. 2° - A Governadoria compôe-se da Vice-Governadoria, da Secretaria
Particular do Governador. da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais
e do Cerirnonial e da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçäo
Social.

Parágrafo ünico - Compete a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Cornunicaçao Social dar suporte as unidades previstas neste artigo, referente
a recursos humanos, administrativos. materiais, orçamentarios e financeiros.

Art. 30 - A Vice-Governadoria tern por finalidade prestar apoio administrativo
e assessoramento ao Vice-Governador do Estado no desernpenho de suas
atribuiçoes constitucionais e nas funçoes conferidas por lei ou delegadas pelo
Governador do Estado.

Art. 4° - A Assessoria Especial de Assuntos Internacionais e do Cerirnonial
tern por finalidade assessorar o Governador do Estado na formulação e
rnplementaçào da politica de relaçöes internacionais, coordenar o processo
de captacão de recursos externos para financiamento de projetos
governamentais, bern como orientar, coordenar e promover as atividades de
cerirnonial nos contatos governamentais corn autoridades nacionais e
estra ngei ras.

Art. 5° - A Secretaria Particular do Governador tern por finalidade prestar
assessorarnento direto e fornecer apoio administrativo ao Governador do
Estado e ao Secretário Particular do Governador.

Art. 6 0 - Integram a adrninistraçao pUblica do Poder Executivo. corno órgãos
subordinados diretamente ao Governador do Estado:

- a Procuradoria-Ger-al do Estado de Minas Gerais - PGE:
II - a Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG;
Ill - a Auditoria-Geral do Estado:
IV - o Gabinete Militar do Governador do Estado:
V - o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social:
VI - o Conselho de lnforrnática do Estado de Minas Gerais - CIEMG:
VII - A Companhia de Processarnento de Dados do Estado de Minas Gerais

- PRODEMGE:
VIII - as Secretarias de Estado.

Capitulo III
Da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçao Social

Secão I
Da Finalidade e da Corn peténcia

Art. 7 0 - A Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçao Social -
SECCS - tern por finalidade prestar assessoramento direto ao Governador do
Estado no desernpenho de suas atribuiçoes constitucionais, nos atos de
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gestão e administração dos negócios püblicos e em assuntos relativos a
politica de comunicacâo social do Governo.

Art. 8° - Compete a Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunrcaçao
Social:

I - coordenar as acães de representacão e relacionamento politico
institucional do Governo do Estado em nivel estadual. regional, nacional e
corn a sociedade;

II - coordenar o relacionamento do Governo corn as lideranças politicas do
Estado, corn a Assernbléia Legislativa e corn o Congresso Nacional e
acompanhar a atividade legislativa de interesse do Estado:

Ill - controlar e processar para publicacão os atos administrativos assinados
pelo Governador;

IV - executar as atividades relativas ao funcionarnento e a manutencão dos
palácios e da residéncia oficial:

V - formular e coordenar a polltica de cornunicação social do Governo;
VI - assessorar o Governador em seu relacionarnento corn as irnprensas

local, nacional e estrangeira. visando a centralização e ao ordenarnento do
intercâmbio de informacöes entre o Governo e a sociedade:

VII - promover a divulgacão, em caráter estritarnente informativo, das
principals atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades da
administração püblica do Poder Executivo:

VIII - desenvolver pesquisas de opiniâo püblica corn vistas a subsidiar.
quando necessário. a reorientacão da atuaçào do Governo no atendimento
das demandas da sociedade:

IX - dar suporte as unidades administrativas que compöem a Governadoria,
conforme o disposto no parágrafo ünico do art. 1 0 desta lei-,

X - exercer a supervisäo das atividades dos órgãos e entidades da sua area
de competéncia:

XI - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Orgânica
Art. 9° - A Secretaria de Estado da Casa Civil e Cornunicação Social tern a

Seguinte estrutura organica:
I - Gabinete:
II - Assessoria Parlamentar:
Ill - Assessoria Técnica;
IV - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
V - Assessoria de Atos Administrativos;
VI - Subsecretaria da Casa Civil:

A
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a) Assessoria de Atos Legislativos;
b) Assessoria de Assuntos Governamentajs;
c) Assessoria de Assuntos Legislativos;
VII - Subsecretaria de Comunicaçao Social:
a) Superintendência de Imprensa e Froduçao;
b) Superintendência de Publicidade;
VIII - Subsecretaria de Assuntos Municipais:
a) Superintendência de Apoio a Administraçao Municipal;
b) Superintendéncia de Articulaçao Municipal;
c) Superintendéncia de Controle de Convenios;
IX - Supenntendência de Administraçao e Finanças:
a) Diretoria de Contabilidade e Finanças;
b) Diretoria de Recursos Humanos;
c) Diretoria de Documentaçao;
d) Diretoria Operacional;
e) Diretoria de Administraçao de Palácios;
f) Diretoria de Manutenção.
Parágrafo ünico - A descriçao e a competéncia das unidades

administrativas de que trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Seçao III

Da area de Corn peténcia
Art. 10 - integram a area de competéncia da Secretaria de Estado da Casa

Civil e Comunicaçao Social:
I - órgão colegiado:
a) Conselho Estadual de Comunicaçao Social:
b) Conseiho Estadual da Mulher;
c) Conseiho Estadual da Juventude;
II - órgão autOnorno:
a) Escritório de Representaçao do Governo do Estado de Minas Gerais em

Brasilia;
b) Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais;
III - autarquia:
a) Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - 10 MG -;
b) Departamento Estadual de Telecom unicaçoes - DETEL - MG -;
c) Loteria do Estado de Minas Gerais;
d) Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais - IPSEMG.
IV - fundação:
a) Fundaçao TV Minas - Cultural e Educativa;
V - empresa:
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a) Companhia Mineira de Promoçöes - PROMINAS -;
b) Radio Inconfidëncia Ltda.

Seção IV
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 11 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicação Social os cargos de provimento em comissão da Secretana de
Estado de Assuntos Municipais.

Art. 12 - Ficarn extintos, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Casa Civil e Comunicacão Social, os seguintes cargos:

- quatro cargos de Oficial de Gabinete, codigo EX-02. slmbolo 9/A;
II - nove cargos de Assistente Administrativo, código EX-06, simbolo 9/A;
Ill - urn cargo de Secretário de Estado;
IV - quinze cargos de Diretor I, codigo MG-06, simbolo DR-06;
V - urn cargo de Chefe de Gabinete do Governador, codigo MG-38, simbolo

MG-38;
VI - urn cargo de Chefe de Gabinete, codigo MG-01;
VII - oito cargos de Assessor II, codigo MG-12, simbolo AD-12:
VIII - urn cargo de Assessor I, codigo AS-01, simbolo 10/A:
IX - oito cargos de Supervisor Ill, codigo CH-03, sirnbolo 10/A.
Art. 13 - Ficarn transformados, no Quadro Especial de Pessoal da

Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicacão Social, os seguintes
cargos:

I - urn cargo de Chefe da Assessoria do Cerirnonial e Relaçöes Ptiblicas.
sirnbolo 1086, em urn cargo de Secretário Particular do Governador, código
MG-52, slmbolo SP-01:

II - dois cargos de Diretor II, codigo MG-05. sirnbolo DR-05, em dois cargos
de Assessor - Chefe. codigo MG-24. sImbolo AH-24.

Art. 14 - Ficarn criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de
Estado da Casa Civil e Cornunicacão Social, os seguintes cargos:

- quatro cargos de Assessor Especial do Governador. codigo MG- 511
slrnbolo AE-01, corn vencimento mensal fixado de acordo corn o § 2° do art.
5° da Lei no 11.728, de 30 de dezernbro de 1994, corn fator de ajustarnefltO
3,37264, de recrutamento arnplo:

II - urn cargo de Assessor Especial do Governador em Assuntos
Institucionais, código MG-58, simbolo AS-58, corn vencimento mensal fixado
de acordo corn o § 2 1 do art. 5 1' da Lei no 11.728, de 30 de dezembro de 1994,
corn fator de ajustamento 5.0891, de recrutamento amplo;

Ill - urn cargo de Assessor Técnico, codigo MG-18, simbolo AT-18.
Art. 15- Ficam incluidos, nos quadros constantes no Decreto n o 37.711, de

0
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29 de dezembro de 1995, as seguintes classes de cargos comissionados no
Grupo de Assessoramento:

a) Assessor Especial do Governador;
b) Secretário Particular do Governador;
c) Assessor Especial do Governador em Assuntos institucionais.
Art. 16 - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de

Pessoal da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicaçao Social são os
constantes no Anexo I desta lei.

Parágrafo ünico - A codificaçao especIfica dos cargos de que trata esta lei
sera encaminhada pelas Secretarias de Estado a SERHA para pubhcaçao de
quadro consohdado par meio de resolução conjunta dos Secretários de
Estado de Recursos Humanos e Administraçao e da Casa Civil e
Comunicaçao Social.

Art. 17 - Os cargos de Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Casa
Civil e Comunicaçao Social passam a denominar-se Subsecretário, mantida a
mesma remuneração.

Capitulo IV
Da Secretaria de Estado do Turismo

Art. 18 - Fica criada a Secretaria de Estado do Turismo - SETUR - na
estrutura do Poder Executivo, cam a finalidade de planejar e coordenar as
açöes relacionadas a politica estadual de turismo.

Secao
Da Finalidade e da Corn petência

Art. 19 - A SETUR tern por finandade planejar, coordenar, fomentar e
frscalizar o turisrno, objetivando a melhoria da quandade de vida das
cornunidades, a geração de emprego e renda e a divulgaçào do potencial
turistico do Estado de Minas Gerais.

Art. 20 - Compete a SETUR:
- propor a politica estadual de turismo, a Plano Mineiro de Turismo e as

dernais pianos, programas e projetos estaduais relacionados ao apoio e
incentivo ao turismo;

II - propor o calendário oficial de eventos turisticos do Estado:
Hi - impiernentar e coordenar a execução da pal Itica estadual de turismo;
IV - plan ejar, prornover e aval jar a desenvolvimento do turisrno no Estado;
V - prornover e divulgar as produtos turisticos do Estado;
VI - celebrar contratos, convénios, acordos, ajustes e outros instrumentos

corn entidades de direito pübhco e privado, nacionais e estrangeiras, para a
realização de seus objetivos;

VU - propor norrnas relacionadas ao estIrnulo e ao desenvolvimento do
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turismo, no ãrnbito de sua competência;

VIII - exercer a supervisão das atividades dos órgãos e das entidades da
sua area de corn petência;

IX - exercer outras atividades correlatas.
Seção II

Da Estrutura Orgãnica
Art. 21 - A SETUR tern a seguinte estrutura orgãnica:
I - Gabinete;
II - Assessoria de Planejamento e Coordenacão;
III - Assessoria de Relaçöes Institucionals;
IV - Superintendéncia de Adrninistração e Finanças:
a) Diretoria de Recursos Hurnanos;
b) Diretoria Operacional;
c) Diretoria de Contabilidade e Financas;
V - Superintendéncia de Planejamento, Pesquisa e InformaçOes Turisticas.
a) Diretoria de Pesquisa e InformaçOes Turisticas:
b) Diretoria de Planejarnento Turistico;
VI - Superintendéncia de Desenvolvimento TurIstico:
a) Diretoria de Projetos e Programas Especiats:
b) Diretoria de Projetos e Programas de Descentralizacão.
Parágrafo ünico - As competências das unidades adrninistrativas de que

trata este artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 22 - Será constituida em ate vinte dias da data de prornulgacão desta

lei comissão corn a incumbência de providenciar os atos necessárioS a efetiva
instalacão da SETUR.

Parágrafo ünico - A comissão a que se refere este artigo sera presidida pelo
Secretário de Estado de Turismo e terá representanteS das Secretarias do
PIanejarnento e Coordenacão Geral, da Fazenda e de Recursos Humaflos e
Administraçâo.

Seção I II
Do Pessoal e dos Cargos

Art. 23 - Para atender ao disposto noart. 18 desta lei, ficam criados, no
Quadra Especial de Pessoal da SETUR, as seguintes cargos de provimento
em cornissão:

I - urn cargo de Secretário de Estado:
II - urn cargo de Subsecretário de Estado;
Ill - urn cargo de Chefe de Gabinete;
IV - trés cargos de Diretor II, cbdigo MG-05, sImbolo DR-05:
V - sete cargos de Diretor I, codigo MG-06, sImbolo DR-06;

A
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VI - dais cargos de Assessor Chefe, código MG-24, simbalo AH-24;
VII - urn cargo de Assessor de Comunicação, código MG-19, simbolo AM-

19:
VIII - quatro cargos de Assessor II, código MG-18, simbolo AT-18:
IX - urn cargo de Assessor Técnico, código MG-18. simbalo AT-18;
X - sers cargos de Assessor I, código AS-01, simbolo 10/A.
Art. 24 - Os cargos de provimenta em comiss(ao do Quadra Especial de

Pessoal da SETLJR são os canstantes no Anexo II desta lei.
Parãgrafa ünrca - A cadifrcaçãa especifica dos cargos de que trata esta lei

será encaminhada pela SETUR a SERHA para publicaçãa de quadra
consalidado par meia de resa!uçãa canjunta dos Secretaria de Estada de
Recursas Humanas e Administraçao e do Turisma.

Art. 25 - 0 quadra especial de pessoal de cargos efetivas e de funçoes
püblicas da SETUR será estabelecida mediante a redistribuiçao de cargos
vagas e a remanejan-iento de servidares de órgãas da administraçaa direta do
Pader Executiva, sob a coordenação da Secretaria de Estada de Recursos
Humanos e Administraçaa.

Parágrafa iinica - 0 quadra a que se refere este artiga será campasto par
servidares cam carga horária semanal de trinta horas.

Art. 26 - Os cargos em comissão do Quadra Especial de Pessaal da
SETUR serãa preferencialmente preenchidas par servidores efetivos.

Seçaa IV
Da Area de Cam peténcia

Art. 27 - Integra a area de campeténcia da SETUR, coma órgãa calegiado,
a Canseiho Estadual de Turismo - CET.

Art. 28- Os arts. 30 e 8 0 da Lei n o 12.396, de 12 de dezembro de 1996, que
trata do CET, passam a vigorar cam a seguinte redação:

"Art. 30 - 0 CET é compasto par doze membras, que representarãa a poder
püblico e a sociedade civil.

§ 1°- Compoem a representaçao do poder piblico no CET:
- a Secretário de Estada do Turismo, que será seu Presidente:

II - a Subsecretána de Estado do Turismo, que será seu Vice-Presidente,
cabenda-lhe, ainda, as funçoes executivas;

III - urn representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estada:
a) do Planejamento e 000rdenaç5a Geral;
b) da Cultura;
c) do Meio Ambiente e Desenvolvirnento Sustentável;
IV - urn representante da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
§2°- ......................................................
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§ 3 0 - Caberá ao Secretário de Estada do Turisma indicar as representantes
da sociedade civil, caso as entidades referidas no parágrafo anterior não a
façam no prazo de sessenta dias contadas da canvocaçãa do calégio
eleitoral.".

"Art 80 - A SETUR farnecerã suporte técnica e administrativo para a
funcionamenta do CET..

Art 29 - Os arts. 6 0 e 80 da Lei no 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que
dispöe sabre o Piano Mineiro de Turismo, passam a vigarar corn a seguinte
redacãa:

"Art. 6 0 - A polItica estadual de turismo sera implementada de forma
descentralizada. corn o concurso e a participacão dos órgãas pUblicos e das
entidades afins da administracãa estadual, dos rnunicipias e da iniciativa
privada, sob a coordenação da SETUR.".

"Art. 81 - Cabe ao Conselho Estadual de Turismo - CET -, Orgão
deliberativa, instituido pela Lei no 8.502, de 19 de dezembro de 1983,
subordinada a Secretaria de Estado do Turismo, a aprovacão de pianos,
programas e projetos relacionados cam a formulacãa e a execucão da politica
estadual de desenvolvimento do turismo.".

Capitulo V
Dispasicôes Gerais e Finals

Art. 30 - Fica extinta a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais.
Art 31 - 0 Secretário de Estado que assumir a titularidade de empresa

piblica, sociedade de economia mista, fundação, autarquia, funcão de
Presidente ou de membro de conselho estadual a fará sem nenhum adicronal
remuneratório a seu cargo de Secretãrio.

Art. 32 - Os recursos orçamentários, financeiros e patrimanials da
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, extinta par esta Iei, serãa
identificados pelas Secretarias de Estado do Planejamento e CoordenacãO
Geral, da Fazenda e de Recursos Humanas e Administração e transferidos
para a Secretaria de Estado da Casa Civil e Cam unicacão Social.

Art. 33 - Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicaçao Social as contratos, canvenias. acordos e outras modalidades
de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado de Assuntas MunicipaiS,
extinta par esta lei.

Art. 34 - Os recursos humanas da Secretaria de Estado de AssuntaS
Municipais ficam a disposicãa da Secretaria de Estado de RecursaS HurnanaS
e Administração, que, no prazo de trinta dias contadas da publicacãO desta
lei, estabelecerá sua transferéncia para a Secretaria de Estado da Casa Civil
e Comunicação Social ou outro orgão da administracãa direta do Poder
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Executivo.
Art. 35 - Fica criada, na estrutura orgánica da Secretaria de Estado da

Segurança POblica, a unidade administrativa Superintendéncia de Assisténcia
ao Detento. corn a finalidade de prestar assisténcia ao detento sob sua
guarda. conforrne a Ieg!slação em vigor.

Art 36 - A Superintendencia de Assisténcia ao Detento tern a seguinte
estrutura:

- Diretoria JurIdica:
H - Diretorla Psicossocial:
III - Diretona Médico-Odontologica.
Parágrafo Onico - A competéncia e a descrição das unidades de que trata

este artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 37 - Para atender ao disposto no art. 38 desta lei, ficam criados. no

Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da Segurança POblica,
urn cargo de Diretor II, código MG-OS, simbolo DR-05. e trés cargos de Diretor
I, código MG-06. sirnbolo DR-06.

Parágrafo Onico - Os cargos criados neste artigo serão identificados por
resoluçao do Secretário de Estado de Recursos Hurnanos e Adrninistraçao.

Art. 38 - Para atender ao disposto no art. 18 desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor de RS990.000,00
(novecentos e noventa mil reals). observado o disposto na Lei Federal n°
4.320. de 17 de marco de 1964.

Art. 39 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário, em especial as alineas

"d" e "e'. o inciso II do art. 4° da Lei n° 12.160, de 27 de maio de 1996.
modificado pelo art. 4° da Lei n° 12.350, de 18 de novembro de 1996, e a
alinea 'd" do art. 4 0 da Lei n° 11.714, de 26 de dezembro de 1994.

EMENDA N o 1
Fica suprimido o inciso VII do art. 6°. remunerando-se 0 inciso seguinte e

acrescentando-se o seguinte parágrafo Unico:
"Art. 6°- ...................................................
Parágrafo Onico - A Cornpanhia de Processamento de Dados do Estado de

Minas Gerais - PRODEMGE - integra a administraçäo pOblica por
vinculaçao.".

Sala das Comissöes. 26 de agosto de 1999.
Antonio Julio. Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 418/99

Cornrssão de Constituiçao e Justiça
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RelatOrio

O Tribunal de Justica, por meio de seu Presidente, encaminhou a esta Casa
Legislativa 0 Projeto de Lei n° 418/99. que altera o Piano de Carreiras dos
Servidores Efetivos do Poder Judiciário e dO outras providéncias.

Publicado no "DiOrio do Legislativo" de 217/99, o projeto foi distribuido as
comissOes cornpetentes. para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c 0
art. 102, do Regirnento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta CornissOo o exarne dos aspectos juridico.
constitucional e legal pertinentes 0 matéria, fundarnentado nos seguintes
termos.

FundamentacOo
A proposicOo tern o objetivo precipuo de alterar o pIano de carreira dos

servidores integrantes dos Quadros Especificos de Provimento Efetivo do
Pessoal do PoderJudiciOrio. consubstanciado nas Leis n°s 10.593. de 1992. e
11.617. de 1994. sendo esta Oltima a lei que se propöe alterar. Outras
medidas ainda contidas no proposicOo estOo relacionadas também corn os
servidores desse Poder e serOo objeto de nossa anOlise.

A iniciativa tern fulcro no art. 66. inciso IV, letras "a" e 'b". da Constituicão
Estadual, que tratarn da cornpetOncia privativa do Tribunal de Justiça, por seu
Presidente, para propor a esta Casa Legislativa projetos de lei que disponham
sobre a organizacão dos servrços auxiliares e dos juizos que Ihes forern
vinculados. a cnaçOo, a transforrnacOo ou a extrncOo de cargo e funçOo
pOblicos de sua Secretaria e das Secretarias dos Tribunars de Alçada e sobre
o regime juridico dos servidores civis e a fixacOo da respectiva rernuneracão.

0 art. 39 da ConstituiçOo Federal, corn a redacOo dada pela Emenda 0
ConstituicOo n o 19. de 1998. delineou as regras para fixaçOo dos padrOes de
vencirnentos e cornponentes do sisterna rernuneratOrio. Tais regras.
constantes nos incisos do referido artigo. pressupOem a obrigatorredade da
carreira. implIcita na redacdo dos § § 1° e 2° do mesmo artigo, reconhecendo
a correspondéncia entre vencimentos e cargos de complexidade e
responsabilidade gradativas. Ressalte-se ainda o § 8° desse dispositivO. 0
qual prescreve que a remuneracOo dos servidores pOblicos organizados em
carreira poderO ser fixada nos terrnos do § 4°, pelo qual a remufleracOo deixa
de ser urn cornposto de rn0ltiplas parcelas, para tornar-se efetivamente
vencirnento. Norteada por essa diretriz, a proposicOo em anOlise, visa, pois, a
adequar o atual Piano de Carreiras dos servidores do Poder Judicrario 0
Ernenda 0 Constituição n° 19.

A alteracao proposta substitul os atuals Quadros EspecIficos de Provirnento
Efetivo do Secretaria do Tribunal de Justica, da Secretarra do Tribunal de

A
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Alçada, da Secretaria do Tribunal de Justiça Militar e do Quadro de
Servidores da Justica de Primeira Instãncia, pelos quadros especificados nos
Anexos I a IV, que acompanham o projeto. 0 Anexo IX estabelece a
correlação entre os padröes dos cargos da sistemática anterior e Os
resultantes da futura lei.

A obrigatoriedade de concurso pOblico para o ingresso nas classes inicials
das carreiras que constituem os quadros permanentes supracitados está
explicita no art. 2° da proposição, que atende, pois, ao disposto no art. 37, II,
da Constituiçao Federal.

0 desenvolvirnento na carreira do servidor efetivo far-se-6 por progressão,
promoçôes horizontal, vertical e por merecimento, cumpridas as exigéncias
egais e as estabelecidas em resolução do Tribunal de Justiça. São
mecanismos reconhecidos que exigem alguns pressupostos para que 0
servidor possa obté-los, ressaltando-se que, da ótica da atual reforma
administrativa, a avaliaçao de desempenho está cada vez mais presente no
cotidrano do servidor, juntamente corn a politica de capacitação desse
servidor, conforme se verifica no § 2 0 do art. 39, acrescentado pela Emenda a
Constituiçao n o 19, "in verbis":

"Art. 39- ( ... )
§ 2° - A União. os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo

para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores pibIicos, constituindo-se
a participaçao nos cursos urn dos requisitos para a promoção na carreira,
facultada, para isso, a celebraçao de convênios ou contratos entre os entes
federados".

Ressalte-se que, a par das exigências constitucionais e legais já existentes,
a proposiçao prevé a complementaçao da matéria por meio de resolução do
Tribunal de Justiça, instrumento normativo do qual o Tribunal se utiliza para
disciplinar matéria de sua competéncia especifica.

Corn reiaçao aos Anexos V a VIII da proposiçao, que contêm,
respectivamente os Quadros Suplementares das Secretarias do Tribunal de
Justiça, de Alçada, da Justiça de Primeira Instãncia e o Quadro EspecIfico de
Estávers Efetivados do Quadro de Servidores da Justiça de Primeira
nstãncia, a proposição determina que os cargos flees constantes serão

extintos corn a vacâncja, gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles,
em nenhuma hipótese, dar-se-ão substitutos, nos termos de resolução do
tribunal. São os cargos ocupados peas pessoas efetivadas em virtude de
aprovaçao em concurso püblico para fins de ingresso na carreira, de acordo
corn a Lei n o 10.254, de 1990, e pelos servidores que, estabilizados por força
constitucional, também foram efetivados da mesma forma. Acrescente-se a
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isso a determinacão constitucional inscrita no art. 169, "caput, da Carta
Magna, que exige a adequação econOmica dos cargos existentes ao poder de
gasto das instituiçOes. Nesse sentido, a proposicão em exarne ainda prevé a
transformacão, corn a vacãncia, dos cargos de Técnico Judicial I a IV,
constanteS no Anexo IV, em Oficial de Apoio Judicial, classe B. e dos cargos
de Técnico Judiciário da especialidade de Oficial de Justica. Avaliador Ill e IV,
em Oficial Judiciário da mesma especialidade, constante no Anexo V. A esse
respeito, cumpre observar que a transformacão proposta ocorrerà entre
cargos de mesmo grau de escolaridade, uma vez que, segundo a srstemática
adotada para o ingresso na carreira de Oficial de Apoio Judicial. ciasse B, a
qualificacão exigida é graduacão em nivel superior.

Jã o art. 30 também propöe a extinção, corn a vacãncia, dos cargos de
Agente Judiciário, constantes nos Anexos I a IV.

Em outras palavras, as medidas propostas objetivam o seguinte: extinguir
gradativamente a carreira de Agente Judiciário. em todos Os quadros,
permanecendo somente as carreiras de Oficial Judrccário e de Técnico
Judiciário nos Quadros da Secretaria do Tribunal de Justiça, de Alçada e de
Justiça Militar. No quadro de servidores da Justica de Primeira lnstãncra
existirão as carreiras de Oficial Judiciário, Técnico Judrcrário e arnda a
carreira de Oficial de Apolo Judicial.

Por (iltimo. tambérn se extingue urn cargo de Oficial Judiciárro A. codrgo
TJMA-SG, o iinico cargo dessa classe integrante do Quadro Especifico de
Provirnento Efetivo da auditoria da Justiça Militar.

No tocante a transformacão dos cargos, propornos a supressão do inciso II
do art. 20 do projeto. por meio da Emenda no 1, corn o objetivo de rnanter a
exigëncia de graduacão superior em Direito para o provimento do cargo de
Técnico Judiciário, da especialidade de Oficial de Justiça, Avaliador III e IV,
constante no atual piano de carreira. 0 fundamento e que essa função é
eminentemente técnica e requer urn conhecimento de leis, regras,
procedimentos e processos para o completo entendimento do rnandado
judicial. A exigència do curso superior para Os Oficiais de Justiça das
comarcas de entrãncia final e especial tern o intuito, pois, de prornover o
aperfeiçoarnento na prestacão dos servicos judiciais a sociedade, e
representa urna busca da quandade e da eficiència na prestacão de serviços
aos jurisdicionados. Oportunamente, apresentarnos ainda a Emenda n° 2, que
dispensa desse requisito os atuais ocupantes dos cargos supracitados, uma
vez que esses servidores já vém exercendo a funcao na especialidade de
Oficial de Justica Avaliador ill e IV. A experiêflcia, no caso, supre o tltuio.

Também apresentarnos, ao final, a Ernenda no 3, para assegurar aos

- 	 I
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servidores do Poder Judiciário o gozo das férias regulamentares, no perlodo
de vrnte e cinco dias üteis. 0 Estatuto dos Funcionários Püblicos Civis do
Estado de Minas Gerais já disciplina a matéria, nos termos do seu art. 152.
Tal medrda também já foi estendida aos servidores do Poder Legislativo.
Cumpre-nos ressaltar que a isonomia também se dá entre servidores de
Poderes diferentes, principalmente quando a aphcaçao desse princIpio tern
por referéncia os servidores do Poder Executivo, haja vista a regra
estabelecida pela Lei Major, no tocante a paridade isonOmica de vencirnentos
entre os servidores dos trés Poderes, a qual determina que os vencirnentos
dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário nào poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo (art 37, XII).

Em virtude da alteraçäo do piano de carreira em análise, novos padroes de
vencimento foram estabelecidos, por meio dos Anexos IX e X da proposição,
contendo, respectivamente a correspondéncia entre a nornenclatura anterior
e o padrão atual, e a tabela de vencimentos, arnbos escalonados
verticalmente.

Uma das ültimas medidas propostas é a incorporação da Gratificação de
Atividade Judiciária, prevista na Lei n° 9.730, de 1988, da Gratificaçao
Especial, de due trata o art. 19 da Lei n° 11.617, de 1994 e da Gratificaçao de
Incentivo ao Aperfe:çoamento Funcional, criada pela Lei n° 10.593, de 1992,
na fixaçâo dos valores dos padrOes de vencimentos dos servidores.

A proposiçào tambérn prescreve que na fixação dos vencimentos dos
servidores já estäo rncluidos as reajustes anteriormente concedidos, a
exemplo do procedirnento adotado pelo Poder Executivo, pelo Tribunal de
Contas, pelo Ministério PCiblico e por esta Casa Legislativa.

Ressalte-se que os valores decorrentes da fixação dos vencimentos corn a
nova padronizaçao estabelecida pela proposição serão os mesmos. não se
acarretando aumento de despesa para o Estado, nern acréscimo, a qualquer
titulo, ou reduçäo, na rernuneraçao dos atuais servidores do Poder Judiciário.
Eventual excesso na atual remuneração, em virtude da nova tabela. será
considerado vantagern pessoal ,e será absorvido nos futuros acréscimos,
qualquer que seja a sua origem. E o que dispOe a art. 8° da proposição.

Finalmente, a projeto em tela, por meio do art. 7°, assegura ao servidor
lotado em comarca elevada de entrância, em virtude de lei, o posicionamento
correspondente a nova classificaçao, bern como mantém o posicionamento
adquirido pelo servidor de comarca rebaixada de entrância. Essa garantia
decorre da sistemática adotada em resoluçao do Tribunal, que relaciona as
classes iniciars dos cargos dos órgãos auxiliares dos juizos corn a entrância
da comarca. Na esteira desse entendirnento, propomos a Emenda n° 4.
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objetivando assegurar aos servidores das comarcas já elevadas a aplicação
da regra estabelecida por aquele dispositivo, a fim de dar tratamento
isonâmico a todos as servidores de uma mesma comarca.

lmpöe-se, ainda, a apresentacäo da Emenda n° 5, que curda da
transferéncia de servidor para cargo idéntico de qualquer comarca,
modificando a regra atual que so permite a transferéncia entre comarcas de
mesma entrância. 0 fundamento é que a prestação jurisdicional é a mesma
entre as comarcas. independentemente de sua classificaçâo por entrância.
não havendo justificacão plausivel para a impedimenta de movimentacão de
servidor de cargos idénticos de uma comarca para outra. Pelo contrOrro. tal
medida certamente contribuirb para a garantia da continuidade da prestacão
jurisdicional.

For sugestão do Deputado Agostinho Si!veira, apresentamos a Emenda n°
6. a firn de assegurar aos aposentados no final de carreira. da respectiva
classe, a posicionamento no padrão final correspondente a nova sistemOtica,
aplicando-se a proporcionalidade aos demais inativos, quanto ao
posicionamento destes.

Analisados, assim, os pressupostos constitucionais e legais pertinentes ao
projeto, notadamente quanta a adaptaçao dos quadros de pessoal do Poder
JudiciOrio as mudanças promovidas pela atual reforma administrativa, sem
prejuizo da qualidade da prestacao jurisdicional. apresentamaS a seguinte
conclusão.

Conclusao
Concluimos, portanta, pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Prajeto de Lei n° 418/99 corn as seguintes Emendas n°s 1 a 6:
EMENDA N° 1

Suprima-se a inciso II do art. 2 0 do projeto.
EMENDA N° 2

Acrescente-se once convier:
"Art... - Quando da realizaçOo dos concursos püblicos para a

preenchimento das vagas dos cargos de Técnico Judiciario da Especialidade
de Oficial de Justiça Avaliador III e IV, os atuars ocupantes dos referidos
cargos nomeados a qualquer titulo, ficam dispensadas do requisito de nivel
superior de escolaridade.".

EMENDA N o 3
Acrescente-se once convier:
"Art.. - Os servidores da Justica de Primeira Instancia gozarão,

obrigatoriamente, par ano, de vinte e cinco dias üteis de férias, observada a
escala que for arganizada de acorda corn a conveniéncia do serviço. não
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EMENDA N o 4
Acrescente-se ac, art. 7° o seguinte parágrafo ünico:
"Art.7°- ................................................................
Parágrafo iinico - 0 disposto neste artigo retroage Para Os servidores de

comarcas que ja sofreram as respectivas alteraçoes de classificaçao, de
acordo corn as normas de o rganizaçãojudicjarja vigentes a época.".

EMENDA N° 5
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - Os servidores do foro judicial poderao requerer remoçao ou

permuta para cargo id6ntico, da mesma comarca ou de comarca de qualquer
entrância, observada a conveniência da justiça e o requisito da escolaridade.",

EMENDA N° 6
DC-se ao art. 5° a seguinte redaçao:
Art. 50 - A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos dos

Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do Estado é composta dos padröes
escalonados verticalmente segundo os indices constantes no Anexo X desta
lei. assegurado aos aposentados no final de carreira da respectiva classe, o
padrao final correspondente a nova sisternática, aplicando-se a
proporcionajidade aos demais inativos, obser-vado o disposto nos §1° e 20 do
art. 8 0 desta Tel.".

Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1999.
Antonio JUlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Sebastião Costa -

Eduardo Daladier - Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LET N° 48/99

Comissäo de SaUde
RelatUrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado Adelmo Carneiro Leao, contém o
Código SanitOrio do Estado.

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutjvo no 2, da Comissao de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, vem a matéria a esta ComissOo Para receber
parecer Para o 2° turno, nos termos do art. 184, § 2 0 , do Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundarnentacao

Fruto de ampla discussão nesta Casa, o projeto sob comento vem
preencher lacuna na leg islação referente a saUde.

De inicio, devemos dizer que as normas federais vigentes preconizam a
necessidade da existência de urn código sanitário Para que o Estado possa
assumir a gestão plena da saUde em seu territOrio. 0 fato de o Estado utilizar
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uma lei federal como suporte para lavrar os autos de infraqão tern sido fonte
de questöes judiciais.

O Codigo disciplina as açOes de vigiléncia sanitária e epidemiológica, os
aspectos referentes ao melo arnbiente e a saUde do trabaihador. entre outros
assuntos. Tipifica as infraçUes a legislacão sanitUria e as sançOes aplcáveis
em caso de sua ocorréncia. Trata-se de urn diploma legal, se náo completo,
ao menos muito abrangente. Virá, de forma segura. dar apoio as atividades
fiscalizatórias do Estado, além de, deve-se ressaltar, servir de base Para a
elaboração dos igualmente necessários codgos municipais.

Representa, pois, essa proposição urn grande avanco na protecUo U saUde
da populacão mineira.

Todavia, o projeto merece reparos, que apresentaremos na forma de
ernendas ac, vencido.

Inicialmente, trata-se de substituir os valores das multas, que estUo
expressos em real, por valores expressos em Undade Fiscal de ReferOncia -
UFIR. A utilização da UFIR seria mais prUtica em caso de desvalorizacão da
moeda.

Outras modificaçUes são ainda necessUrias Para conferir maor clareza e
especificidade a determinados dispositivos e Para adequar meihor a norma
que se cria corn o projeto ao ordenarnento juridico vigente.

ConclusUo
Em virtude do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 48/99 no

2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno. corn as Emenda n os 1 a 5 , a seguir
apresentadas.

EMENDAS AO VENCIDO NO 1 0 TURNO
EMENDA N o 1

D6-se ac, art. 100 a seguinte redação:
'Art. 100 - A Pena de multa, graduada de acordo corn a gravidade da

infração e a condiçUo econOmica do infrator, sera aplicada mediante
procedimento administrativo e sera recolhida a conta do Fundo de SaUde da
esfera de governo que a aplicar.

§ 10 - A Pena de multa consiste no pagamento das seguntes quantias:
- nas infraçOes leves. de 205 a 1.025 UFIRs;

IT - nas infraçOes graves, de 1.026 a 5.120 UFIR5:
Ill - nas infraçUes gravissimas de 5.121 a 20.470 UFIRs.
§ 2° - Os valores das multas serão corrigidos pela variação do valor d

UFIR ou do indice que vier a substitu 1-la.
§ 3° - A multa nUo paga no prazo legal sera inscrita em dIvida ativa.'.

EMENDA No 2
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D6-se ao art. 19 a seguinte redação: 	
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'Art. 19 - Para efeitos desta lei, entende-se por:
- autoridade sanitãria o agente püblico ou servidor legalmente empossado,

ao qual são conferidas prerrogativas, direitos do cargo ou mandato para o
exercicio das açöes de vigilãncia a saüde no âmbito de suas respectivas
competéncias

II - agente fiscal o servidor em exercIcio no órgão sanitãrio, empossado,
provido no cargo que Ihe confere prerrogativas, direitos e deveres para o
exercicio da função de fiscal sanitário.".

EMENDP, No 3
D6-se ao inciso IV do art. 20 a seguinte redaçao:
"Art. 20- .................

IV - dingentes das acôes de vigilância a saüde no âmbito de suas
competências lotados nos respectivos serviços na Secretaria de Estado da
Saade, nas Diretorias Regionais de Saüde, nas Secretarias de Saide ou nos
órgãos equivalentes;".

EMENDA N o 4
D6-se ao inciso II do art. 23 a seguinte redaçáo:
'Art. 23 - 	 .............

II - instaurar e julgar processos administratjvos no ãmbito de suas
compet(§ncias

EMENDA N o 5
Acrescente-se ao art. 75 o seguinte parágrafo tnico:
"Art.75- ....................................

Parágrafo Unico - As aç(5es de vigilância sanitáha são privativas do órgão
sanitário, indelegáveis, Intransferiveis a outro, mesmo que da administracao
direta.".

Sala das ComissSes, 26 de agosto de 1999.
Edson Rezende, Presidente e relator - Cristiano Canêdo - César de

Mesquita - Adelmo Carneiro Leão.
Redaçao do Vencido no 10 Turno

PROJ ETO DE LEI N° 48/99
Contém o Codigo de SaUde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Titulo I
Capitulo I
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DisposiçOes Preliminares

Art. 1 0 - Esta lei estabelece normas de promocão e proteção da saüde no
Estado de Minas Gerais, define competénciaS do Estado no Smbito do
Sistema Unico de Saüde - SUS - e dã outras providéncias, observada a
legislacäo pertinente, baseando-se nos seguintes preceitos:

- descentralizacão, preconizada nas Constituiçöes Federal e Estadual, de
acordo corn as seguintes diretnzes:

a) direcão iinica em ãmbitos estadual e municipal;
b) municipalizacão dos recursos. dos serviços e das açöes de saüde.

estabelecendo-se em legislacão especifica os critérios de repasse de verbas
das esferas federal e estadual;

c) integração das açöes e dos serviços, corn base na regionalizacào e
hierarquização dos atendimentos individual e coletivo, adequados as diversas
realidades epiderniologicas;

d) universal izacão da assistência, corn igual qualidade e acesso das
populaçôes urbana e rural a todos os niveis dos servtços de saüde.

Ii - participacão da sociedade, por meio de:
a) conferéncias de saüde:
b) conselhos de saiide;
c) movimentos e entidades da sociedade civil.
III - articulaçOes intra-institucional e interinstitucional, por meio do trabalho

integrado e articulado entre os diversos orgãos que atuam ou se relacionam
corn a area de saüde:

IV - publicidade. como garantia do direito a inforrnação, facilitando
acesso mediante si stem atizacão. divulgaçâo ampla e motivação dos atos.

V - privacidade, podendo ser sacrificada quando for a Unica maneira de se
evitar perigo atual ou iminente para a saüde piiblrca.

Art. 21 - A saüde é urn direito fundamental do ser humano, devendo 0

Estado promover as condicOes indispensáveis ao seu pleno exerciclO.
§ 1° - 0 dever do Estado de garantir a saüde consiste na formuiacão e na

execução de polIticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de
doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condicOes que
assegurem o acesso universal, igualitãrio e corn qualidade as açöes e aos
serviços para sua promocão, proteção e recuperacao.

§ 2° - 0 dever do Estado não exclui o das pessoas, o da farnilia, o das
empresas e 0 da sociedade.

Art. 30 - Os nIveis de saade da populacão expreSSam a organizacão social e
econômica do Pals, tendo como fatores determinantes e condicionantes,
entre outros, a alimentacão, a moradia, o sanearnento, o meto ambiente, o
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trabalho, a renda, a educaçao, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais.

Parágrafo ünico - Dizem respeito tambérn a saUde as acöes que, por força
do disposto no artigo anterior, se destinarn a garantir as pessoas e a
coletividade condiçöes de bem-estar fisico, mental e social.

Art. 40 - As acOes de promoção e proteçâo da saUde e do meio ambiente de
que trata esta lei cornpetem, precipuamente, aos órgaos e as entidades que
integram o Sistema Unico de Saüde - SUS -, sern prejuizo das competéncias
legais dos órgãos ambientais.

Parágrafo 6nico .- A formulaçao da politica, a coordenação e a execução
das acöes de promoção e proteçao da saade e do meio ambiente
pressupOern a atuacão integrada das esferas de Governo Federal, Estadual e
Municipal.

Art. 5° - Toda matérra que, direta ou indiretamente, relacionar-se corn a
promoçäo e a proteção a saüde, no ãmbito do Estado de Minas Gerais, reger-
se-a pelas drsposiçOes desta lei e de sua regulamentação, abrangendo 0
controle:

- de bens de capital e de consumo, compreendidas todas as etapas e
processos;

II - da prestaçào de servico:
Ill - da geração, da minrmrzação, do acondicionamento, do armazenamento,

do transporte e da drsposiçao final de residuos sólidos e de outros poluentes,
segundo a legislaçao especifica:

IV - da geração, da minimização e da disposição final de efluentes, segundo
a legislação especifica:

V - dos aspectos de saüde relacionados corn os diversos ambientes:
VI - da organizaçäo do trabalho.
Art. 6° - A coordenação das acöes de promoção e proteção da saüde de

que trata esta lei e a elaboraçao das normas técnicas que as regulem serão
realizadas pela Secretaria de Estado da Saüde e pelas Secretarias Municipais
de Saüde ou órgãos equivalentes, de acordo corn a legislação vigente.

Art. 7° - A execução das açOes e dos serviços de promoção e proteção a
saüde de que trata esta lei compete:

- ao rnunicipio, por mero da Secretaria Municipal de Saüde ou Orgão
equivalente:

II - a Secretaria de Estado da SaUde, em caráter corn plernentar e supletivo:
III - aos demais Orgãos e entidades do Estado, nos termos da Iegislaçao

especifica.
Art. 8 ° - A verifrcação do cumprimento desta lei caberá a Secretaria de
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Estado da Sake e as Secretarias Municipais de SaUde ou equivalentes, por
meio de seus órgãos competentes, due, para tanto. exercerão o poder de
poUcia sanitária no seu ãmbito respectivo.

Parágrafo Unico - Foder de policia sanitãria é a faculdade de que dispOem a
Secretaria de Estado da Sai:ide e as Secretarias Municipais de Saüde ou
equivalentes, por meio de suas autoridades sanitárias, para limitar ou
disciplinar direito, interesse ou liberdade, regulando a prática de ato ou
abstencão de fato, ern razão do interesse pOblico concernente a seguranca, a
ordem, aos costumes, a disciplina da producao e do mercado, ao exercicio da
atividade econOmica dependente de concessão ou autorizacão do poder
pOblico.

Capitulo II
Da Gestão do Sistema de Saüde

Art. 9° - A atenção a saUde, que encerra todo o conjunto de açOes levadas a
efeito pelo SUS, ern todas as instãncias de governo, para o atendimento das
demandas pessoais e das exigéncias ambientais, compreende trés grandes
cam pos:

- o da assisténcia, em que as atividades são dirigidas as pessoas,
individual ou coletivamente, e que é prestada nos ãmbitos ambulatorral e
hospitalar, bem corno em outros espacos, especialmente no dorniciliar;

II - o das intervençöes ambientais, no seu sentido mais amplo. incluindo as
relaçoes e as condiçOes sanitãrias nos ambientes de vida e de trabalho, 0
controle de vetores e hospedeiros e a operaçäo de srsternas de saneamento
arnbiental. mediante o pacto de interesses. as normatizacOes, as frscalizaçOes
e outros:

Ill - o das politicas externas ao setor da sake, que interferem nos
determinantes sociais do processo saOde-doença das coletividades, de que
são partes importantes questoes relativas as politicas macroeconômlcas, ao
emprego, a habitação, a educação, ao Iazer e a disponibilidade e a qualidade
dos alirnentos:

Parágrafo Onico - Nos trés incisos anteriores, enquadra-se todo o espectro
de acOes compreendidas nos charnados niveis de atencão a saide
representados pela promocão, pela proteção e pela recuperacão, nos quars
deve ser priorizado o carater preventivo.

Art. 10 - As açOes de politica setorial em saOde, bern como as de
administraçao, planejamento e controle são inerentes e integrantes dc
contexto daquelas envolvidas na assisténcia e nas intervençOes ambrentais.

Parágrafo Cinico - As açOes de comunicação e de educação em saOdc
corn poem, obrigatória e permanenternente, a atenção a sake.
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parârnetros de custos que caracterizem a assisténcia a saüde:

VI - elaborar normas técnicas e estabelecer padrOes de qualidade para a
promocão e proteção da saüde do trabaihador:

Vii - eiaborar e atuahzar o respectivo piano de saOde;
VIII - participar da formuiaçâo e da execucão da polItica de formação de

recursos humanos para a saéde:
IX - elaborar normas para regular os serviços privados e pOblicos de saCide,

tendo em vista a sua relevância pOblica;
X - elaborar norrnas técnico-cientificas de promocão, proteção e

recuperacão da saUde;
XI - reahzar pesquisas e estudos na area de saüde;
XII - definir as instãncias e os mecanismos de controle e fiscalização

inerentes ao poder de policia sanitária;
XIII - garantir a participacão da comunidade na formulacão e no controle da

execucão das politicas de saüde por rneio dos Conselhos de SaOde;
XIV - garantir a população o acesso as informacOes de interesse da saCJde.

Capitulo II
Da Competéncia

Art. 16 - A direcão estadual do Sisterna Unico de SaOde compete coordenar
e, em carater corn piementar, executar açOes e servicos de:

I - vigilãncia epiderniológica;
II - vigilância ambiental:
III - saOde do trabalhador,
IV - alimentacão e nutrição;
V - sangue, hernocomponentes e hemoderivados:
VI - vigilãncia sanitaria.

Titulo III
Da Vigilãncia a SaCide

Capitulo I
Disposicôes Gerais

Art.17 - Entende-se por vigilãncia a saüde 0 conjunto de açöes
desenvolvidas nas areas de vigilância epiderniológica, sanitaria, ambiental e
flutricional, no ãmbito de suas respectivas competéncias, compreendendo,
entre outras atividades:

- a coieta sistemática, a consolidacão, a analise e a interpretacão de dados
indispensaveis e disponIveiS relacionados a saCide;

II - a difusão de informaçöeS no ãmbito técnico-cientifico e no da
comunicaçao social em saCide;
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Art. 11 - 0 conjunto de acOes que configura a area da sauce püblica e
constituido por uma agregaçao simultânea de acôes próprias do campo da
assisténcia e de algumas prOprias do campo das intervençoes ambientais,
das quais são parte importante as atividades de vigilãncia em sa0de.

Art. 12 - A totalidade das acOes e de serviços de atençao a saOde, no
àmbito do SUS, deve ser desenvolvida em urn conjunto de estabelecimentos,
organizados em rede regionalizada e hierarquizada e disciplinados Segundo
subsistemas, urn para cada municipio, sendo o SUS municipal voltado ao
atendrrnento integral de sua própria populaçâo e inserido de forma
indissociável no SUS, em suas abrangéncias estadual e nacionaL

Art. 13 - As acöes e os serviços de saCide, desenvolvidos por unidades de
saUde federais, estaduais e municipais, da administraçao direta e indireta ou
privadas contratadas e conveniadas, tern que estar organizados e
coordenados, de modo que o respectivo gestor possa garantir a populaçao o
acesso universal aos senviços e a disponibilidade das açôes e dos meios para
o atendirnento integral.

Art. 14 - Para os fins desta lei, considera-se assisténcia a sauce as acoes
relacionadas corn a saCide, prestadas nos estabelecimentos previstos nesta
lei, destinados, precipuamente, a promover e proteger a saOde das pessoas,
diagnosticar e tratar as doenças que acometem o individuo, limitar os danos
por elas causados e reabilitá-Io, quando sua capacidade fisica. psiquica ou
social for afetada, englobando. inclusive, as acôes de alimentaçao, nutriçào.
assisténcia farmacêutica e terapêutica integral.

TItulo II
Das Atribuiçoes Comuns e da Competéncia

Capitulo I
Das Atribuiçôes Comuns

Art. 15 - São atribuiçoes comuns, que o Estado e os municipios exercerão
em sua esfera administrativa, de acordo corn a habilitaçao no tipo de gestão
do sistema de saOde respectivo, conforrne definido nas Normas Operacionais
do Ministério da Saüde:

I - participar da formulaçao da poiItica e da execuçäo das acães de
vigiláncia ambiental e sanearnento bãsico:

II - definrr as instãncias e os mecanisrnos de controle, avaliação e
fiscalizaçao das açöes e dos serviços de saéde;

III - acornpanhar, avaliar e divulgar indicadores do nIvel de saéde da
popu!ação e das condiçoes arnbientais;

IV - organizar e coordenar o Sistema de lnformaçao de Vigilância a SaUde;
V - elaborar normas técnicas e estabelecer padrôes de qualidade e

ii
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II - o montoramento e as medidas de controle sobre agravos, riscos,
condicionantes e determinantes de problemas de saüde, inclusive a avaliação
permanente de práticas, serviços, pianos e programas de saide, para
situaçôes preventivas, normais, crIticas e emergenciais.

Art. 18 - As atividades e acöes previstas nesta lei serão realizadas por
autoridades sanitárias, nos âmbitos estadual e municipal, que terào Iivre
acesso aos estabeiecimentos e aos ambientes sujeitos ao controie sanitário.

Art. 19- Para efeitos desta lei, entende-se por:
I - autoridade sanitária, o agente püblico ou a servidor legalmente

empossado, aos quais são conferidos prerrogativas, direitos e deveres do
cargo ou mandato para o exercicio das acöes de vigiiãncia a saüde;

Ii - agente fiscal sanitário, o servidor no exercicio do órgão sanitário,
empossado, provido no cargo que Ihe confere prerrogativa. direitos e deveres
para o exercicio da função de fiscal sanitário nas acöes de vigilância a saüde.

Art. 20 - São autoridades sanitárias, para os efeitos desta el:
- o Secretário de Estado da SaUde;

II - os Secretários Municipais de Saüde ou autoridades equivalentes;
III - demais Secretános de Estado e Municipais, corn interveniência na area

da saUde, no âmbito de sua corn peténcia;
IV - dirigentes das acöes de vigiiãncia a saüde da Secretaria de Estado da

SaUde. das Diretorias Regionais de Sake e das Secretarias Municipais de
SaUde ou órgâos equivalentes, lotados nos serviços de vigilância a saüde;

V - os componentes de equipes rnuitidisciplinares ou grupos técnicos de
vigiiâncra sanitána e vigiiãncia epidemioiágica e de areas reiacionadas corn a
saide, respeitadas suas competéncias legais;

Vi - os agentes fiscais sanitários ou ocupantes de cargo equivaiente.
Art. 21 - Compete privativamente as autoridades sanitãrias mencionadas

nos incisos I e II do art. 20:
I - impiantar e impiementar as açães de vigilância a saiide no âmbito de

suas competéncias, de forma pactuada, de acordo corn o tipo de gestão, das
Normas Operacionais do Ministérlo da Saüde;

II - regularnentar as instáncias de recursos em reiaçao aos processos
adm in istrativos.

Art. 22 - Compete as autoridades sanitárias mencionadas no inciso III do
art. 20 colaborar e atuar conjuntamente corn as autoridades sanitárias do
setor de sake para a efetivação das acoes de vigilãncia a saüde.

Art. 23 - Compete privativamente as autoridades sanitárias mencionadas no
inciso IV do art. 20:

- conceder aivará sanitário para o funcionamento dos estabelecimentos;
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II - instaurar e julgar processos administrativoS.
Parágrafo Unico - Entende-se por alvará sanitário a documento expedido

por intermédlo de ato administrativo privativo do órgão sanitário competente,
contendo permissão para o funcionarnento dos estabelecimentoS sujeitos ao
controle sanitário.

Art. 24 - Compete aos agentes fiscais sanitários:
- exercer privativamente a poder de policia sanitária;

II - acessar Iivremente as estabelecimentos e ambientes sujeitos ac, controle
sanitário para inspecionar, fiscalizar, Iavrar autos, expedir intimaçöes,
interditar cautelarmente produtos, servicos e ambientes, executar penalidade,
apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário.

Capitulo II
Da Vigilãncia Epidemiológica

Art. 25 - A vigiláncia epidemioiógica, conforme a legislação vigente, é urn
conjunto de açöes que proporcionam o conhecimento, a deteccão e a
prevenção de quaiquer rnudanca nos fatores deterrninantes e condicionanteS
da saUde individual ou coletiva, corn a finalidade de recomendar e adotar
medidas de prevencão e controle das doencas e agravos.

Art. 26 - Constituem açöes dos servicos de vigilãncia epidemiológica, dentre
outras:

I - avaliar as diferentes situaçöes epiderniológicas e definir açöes
especIficas para cada realidade;

II - elaborar piano de necessidades e cronogramas de distribuicão de
quimioterápicos, vacinas e soros, corn base nas programacôes estaduais e
municipais, mantendo-os em quantidade e condiçOes de estocagem ideais,
bern como fazer suprimento de insumos para diagnóstico;

III - realizar investigacöes, inquéritos e levantamentos epidemiolágicos, bern
coma programacão e avaliação das medidas de controle de doencas, e de
situaçöes de agravos a saiide;

IV - viabilizar a implementacão e coordenar a sistema de vigilância
epidemiológica, estabelecendo fluxo de informaçöes definido, corn eiaboracão
e análise permanente de seus indicadores;

V - implantar e estimular a notificação compulsória de agravos e doenças;
VI - fornentar a busca ativa de causadores de agravos e doencas;
VII - promover a atualizacão de recursos humanos para a vigilãncia

epidemiologica;
VII! - vacinar a populacão contra doencas irnunoprevenIveis, através de

estrategias de rotina e carnpanhas, nos casos previstos em normas e em
articulação corn outros órgãos;

no
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IX - ernitir notificaçoes sobre doencas e agravos a saüde.
Art. 27 - A corn petência da execucão das acöes de vigHância

epidemiolOgica é dos profissronais de saUde, devidamente habiNtados, no
exercIcio de suas funcôes.

Art. 28 - São de notificaçao compulsória, positiva ou negativa. ac , Sistema
Unico de SaUde, os CSOS suspeitos ou confirmados de:

- doenca que possa requerer medidas de isolamento ou quarentena, de
acordo corn o Regulamento Sanitário Internacional;

II - doenca e agravo previsto pelo Ministério da Saüde;
III - doenca constante em relação elaborada pela Secretaria de Estado da

Saüde, atualizada periodicamente, observada a legislacao federal;
IV - o acidente e a doenca relacionados corn o trabaiho, de acordo corn as

normas da Secretaria de Estado da Sake.
Art. 29 - E dever de todo cidadão comunicar a autoridade sanitária local a

ocorréncia, comprovada ou presumivel, de caso de doenca transmissIvel, nos
termos do art. 28 desta lei.

Art. 30 - E obrigatoria a notificaçao a autoridade sanitária local, na seguinte
ordem de prioridade, por:

- medico que for chamado para prestar cuidados ac, doente, mesmo que
não assurna a direçao do tratamento;

II - responsável por hospital ou estabelecimento congénere, organização
paraospitalar e instituição medico-social de qualquer natureza:

Ill - responsável técnico por laboratário que execute exame microbiológico,
sorologico, anatomopatológico ou radiologico;

IV - farmacêutico, veterinário, dentista, enfermeiro e pessoa que exerca
profissão afim;

V - responsavel por estabelecimento de ensino, creche, local de trabaiho ou
habitação coletiva em que se encontre o doente:

VI - responsável pelo servico de verificaçao do óbitos e instituto medico-
legal:

VII - responsável por automOvel, caminhão, ônibus, trern, avião,
embarcaçao ou qualquer outro rneio de transporte em que se encontre o
doente.

Parágrafo ünico - 0 Cartório de Registro Civil que registrar ábito por
moléstia transmissivel comunicará o fato, em vinte e quatro horas, a
autoridade sanitãria local, que verificará se o caso foi notificado nos termos
das normas regulamentares.

Art. 31 - A inclusão de doença ou agravo a saüde no rol das doenças de
notificacão compulsoria no Estado, os procedimentos, os forrnulários e os
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fiuxos de informaçöes necessários a este fim, bern corno as instrucOes sobre
o processo de investigacão epiderniológica em cada doenca constarão em
normas técnicas especials.

Art. 32 - Recebida a notificação, a autoridade sanitária procederá, na
populacão sob risco, a investigacão epidemiológica pertinente para a
elucidacão do diagnóstico e a avaliacão do comportamento da doenca ou do
agravo a saüde.

§ 1° - A autoridade sanitária poderá, sempre que julgar oportuno, visando
protecão da saüde püblica e do meio ambiente, exigir e executar
investigação, inquérito e levantamento epidemiológico junto a individuos,
grupos populacionais e ambientes determinados.

§ 2° - Quando houver indicacão e conveniência, a autoridade sanitãria
poderá exigir a coleta do material para exames complementares.

Art. 33 - Em decorréncia dos resultados, parciais ou finais, de investigaqão,
inquérito ou levantarnento epiderniológico do quo trata o artigo anterior, fica a
autoridade sanitária obrigada a adotar, prontamente, as medidas para o
controle da doenca no que concerne a individuos, grupos populacioflais e
arnbiente.

CapItuio III
Do Controle de Zoonoses

Art. 34 - Para efeito desta lei, entende-se por controle de zoonoses 0
conjunto de açOes quo visam a prevenir, diminuir ou eliminar os riscos e
agravos a saüde provocados por vetor, animal hospedeiro, reservatórlO ou
sinantrôpico.

§ 1° - Para efeito desta lei, entende-se por:
I - zoonose a doenca transmissivel comum a homens e animais;
II - doença transmitida por vetor a doença transmitida ao homem por meio

de sores vivos quo veiculam o agente infeccioso, tendo ou não os animais
como reservatório;

Ill - animal sinantrópico o quo provavelmente coabita corn o homem, no
domicilio ou peridomicIlio.

§ 20 - Para os fins do que so propöo no "caput" deste artigo, deverão ser
consideradas as alteraçöes no meio ambiente quo interfirarn no ciclo natural
das nosologias envolvidas.

§ 30 - As campanhas de combate as endemias realizadas corn uso de
inseticidas devem ser precedidas de estudos de impacto ambrental e de
eficácia o efetividade.

Art. 35 - Os serviços de controle de zoonoses no Estadp do Minas Gerais
Serão estruturados segundo os principios do Sistema Unico de Saüde e
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I - definição e utihzaçao dos critérios epidemiológicos para a organizaçao
dos serviços de controle e diagnastico das zoonoses;

II - desenvolvimento de açães de combate e controle dos vetores, animais
reservatórjos e sinantrópicos e dos agravos a saide, de forma integrada corn
a vigilância epiderniolOgica, de saneamento, meio ambiente, educaçào,
comunicação social e saüde do trabalhador, ressaltando o caráter de
complementaridade do combate quImico.

Art. 36 - São acôes próprias dos serviços de controle de zoonoses:
I - planejar, estabelecer normas, coordenar, acompanhar, avaliar e

executar:
H - analisar o comportamento das zoonoses, doenças ou agravos causados

por vetor, animal hospedeiro, reservatório ou sinantrOpico e a projeção de
tendências, de forma a subsidiar o planejamento estratégico;

Ill - analisar o impacto das ac(5es desenvolvidas, das metodologias
empregadas e das tecnologias incorporadas;

IV - promover a capacitação dos recursos humanos;
V - promover o desenvolvimento da pesquisa em area de zoonoses;
VI - integrar-se, de forma dinâmica e interativa, corn o sistema de

inforrnação do SUS;
VII - definir e implementar laboratórios de referência em controle de

zoonoses;
VIII - incentivar e orientar a criação, a construção e o aparelhamento dos

Centros e Nücleos de Controle de Zoonoses nos rnunicipios:
IX - incentivar e orientar a organização dos serviços de zoonoses,

garantindo fácil acesso da população acs serviços e as informaçoes.
Art. 37 - Os atos danosos cometidos por animal são da inteira

responsabilidade de seu proprietãrio.
Parágrafo ünico - 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 doméstico:

I - manté-lo permanentemente imunizado contra as doenças definidas pelas
autoridades sanitárias;

II - manté-lo permanenternente em perfeitas condiçoes sanitárias e de
saide, compativeis corn a preservação da saüde coletiva e a prevenção de
doenças transmissiveis bern como tomar as providéncias pertinentes a
rem oção de dejetos por ele prod uzidos;
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III - mantê-lo distante de local em que coloque em risco a controle da

sanidade dos alimentos e outros produtos de interesse da saüde ou quando
comprorneter a higiene e a limpeza do local;

IV - permitir, sempre que necessário, a inspecão pela autoridade sanitária,
no exercicio de suas funçoes, das dependéncias de alojamento, das
condiçöes de saide e das condiçöes sanitárias do animal sob sua guarda;

V - acatar as medidas de saUde decorrentes das determinaçOes da
autoridade sanitária que visem a preservação e a manutencão da saide, a
prevencão de doencas transmissiveis e de sua disseminacão.

§ 1° - As medidas de que trata o inciso IV deste artigo compreendem a
execução de provas sorologicas, apreensão e sacrifIcia do animal
considerado perigoso a saUde.

§ 2° - Cabe ao proprietário, no caso de mode do animal, a disposição
adequada do cadaver ou seu encaminhamento ao serviço sanitário
competente.

Art. 39 - 0 proprietário que não mais tiver interesse em manter seu animal
deve solicitar orientacao sobre sua destinação ao órgão sanitário
responsável, nao podendo abandoná-lo.

Paragrafo Unico - Compete ao poder pCiblico a definicão de locais
adequados para a destinaçao de animais.

Art. 40 - A criação e a controle das populacöes animais serão
regulamentados por !egislaçao municipal, dentro de sua competência, na
defesa do interesse local, respeitadas as disposiçöes federals e estaduals
pertinentes.

Art. 41 - A criação em cativeiro e a controle das populaçöes de animas
silvestres seguem legislação especftica.

Capitulo IV
Da Vigilãncia Ambiental e Saneamento

Secão I
Disposiçöes gerais

Art. 42 - Para efeitos desta lei, entende-se por:
- vigilância ambiental, o conjunto de informacöes e açöes que

C proporcionam o conhecimento, a deteccao e a prevencão de fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente, que interferem na saüde
do homem corn a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
Prevencão e controle das doenças e agravos;

II - saneamento, a conjunto de açöes, serviços e obras que visam a
alcancar nIveis crescentes de salubridade ambiental por meio de:

a) abastecimento de água de qualidade compativel corn Os padröes de
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potabilidade e em quantidade suficiente Para assegurar higiene e conforto;

b) coleta, tratamento e dsposição adequada dos esgotamentos sanitários;
c) coleta, transporte, tratamento e disposicao adequada dos residuos

sólidos, lIquidos e gasosos;
d) coleta e disposicao ambientalmente adequadas dos residuos

provenientes do tratamento de água e do tratamento de esgotamentos
sanitários:

e) coleta, transporte e disposiçâo final dos residuos sólidos urbanos;
f) drenagem de águas pluviais:
g) controle de animals vetores, hospedeiros, reservatórios e sinantrópicos.
Art. 43 - 0 SUS participará da formulaçao das politicas ambiental e de

sanearnento do Estado e executará, no que Ihe couber, as acöes de vigilância
ambiental e de saneamento, em caráter complernentar e supletivo das
esferas federal. estadual e municipal, sem prejuizo das competéncias legais
especIficas.

Art. 44 - A qualidade do ar interno em sistemas climatizados fechados
obedecerá ao disposto na legislaçâo vigente.

Parágrafo ünico - Todo ambiente fechado não climatizado deverá contar,
obrigatoriarnente, corn sistema de renovação de ar.

Secao II
Das Aguas de Abastecimentos Füblico e Privado

Art. 45 - A água Para consumo hurnano distribuida pelo sistema pOblico terá
sua qualdade avaliada pelo serviço sanitário, segundo a legislaçao em vigor.

§ 1° - Toda construçâo considerada habitável deverá obrigatoriamente ter
ligacão a rede püblica de abastecimento de água.

§ 2° -. Quando não existrr rede pCiblica de abastecimento de água. o órgão
prestador do serviço deverá indicar as medidas técnicas cabiveis Para
resolver o problema.

§ 3C - o órgão ou o concessionário responsável pelo sistema de
abastecimento pUblico de água, em todo o Estado, deve

a) analisar. permanentemente, a qualidade da água;
b) divulgar. mensalmente, os resultados obtidos aos usuários:
c) enviar a Secretaria de Estado da Saüde e as Secretarias Municipais de

Saüde ou órgäos equivalentes relatórios mensais relativos ao controle da
qualidade da agua fornecida.

§ 40 - Compete a Secretaria de Estado da SaCide, as Diretorias Regionais
de SaUde e aos municipios, de acordo corn a habilitaçao no tipo de gestão do
sisterna de saade respectivo, conforme definido nas norrnas operacionais do
Ministério da Saiide e na legislaçao em vigor:
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a) fiscalizar e inspecionar a água Para o consumo humano, respeitadas as

norrnas e Os pad roes vigentes;
b) promover a análise da qualidade da água destinada ao abastecimento

piibIico e divulgar, mensalmente, os resultados dessa análise.
§ 50 - Sempre que o servico sanitário detectar a existëncia de anormalidade

ou falha no sistema piiblico de abastecirnento de água, corn risco para a
sa0de da população, comunicará o fato ao órgão responsável, para imediata
providéncia.

Art. 46 - Todos os reservatórios de água potável devem ser rnantidos
limpos, higienizados e tam pados.

Art. 47 - Os aspectos sanitários relacionados corn o uso da água que não
seja Para consurno humano deverâo obedecer ao disposto na legislaçäo em
vigor e nas norm as dos Orgãos corn petentes.

Seção Ill
Do Esgotamento Sanitário e da Drenagern Pluvial

Art. 48 - Toda construcão considerada habitável deve ter ligacão a rede
coletora de esgoto sanitário.

§ 1° - Quando nao existir rede coletora de esgoto sanitário, o órgão
prestador de serviço deverá indicar as medidas técnicas cabiveis Para
resolver o problerna.

§ 2° - Toda e qualquer solução individual ou coletiva, tratamento e
disposiçao de esgotamento sanitário deverá atender as normas técnicas
vigentes.

Art. 49 - 0 sisterna püblico de coleta de esgoto tratará o esgoto coletado
antes de lançá-lo em curso d'água.

Parágrafo anico - E vedado o lançamento de esgotos sanitários em galerias
ou redes de águas pluviais.

Art. 50 - As galerias ou redes de águas pluviais deverão ser mantidas
limpas e em born estado de funcionamento, vedado o uso de seus condutos
Para escoamento de esgoto sanitário.

Art. 51 - Nas obras de construcão civil, é obrigatória a drenagern
permanente de colecoes liqurdas, originadas ou nao pelas chuvas.

Art. 52 - A utilizaçâo de esgoto sanitário ou lodo proveniente de seu
tratarnento em atividades agricolas ou pastoris devera obedecer a Iegislacao
em vigor e as normas dos orgaos corn petentes.

Secao IV
Dos Residuos Sólidos Dornésticos e Hospitalares

Art. 53 - A coleta, o transporte, o tratarnento e a destinacao final dos
residuos sôlidos dornésticos são de responsabilidade do poder pUblico e

am-
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serão realizados de forma a evitar riscos a saãde e ao am biente.

Art. 54 - Cabe ao poder piblico regulamentar 0 Plano Estadual de Manejo
Ambiental de Residuos Dornésticos e Hospitalares, segundo as normas legais
pertinentes nos ãmbitos federal, estadual e municipal que incluam:

I - a priorizacão das acoes que envolvam coleta seletiva dos residuos
passiveis de reaproveitamento e a obrigatoriedade da coleta seletiva dos
residuos nao degradáveis ou perigosos;

II - a obrigatoriedade, nos estabelecirnentos e serviços de sake, de se
realizar a segregação dos residuos perigosos no local de origem, de acordo
corn a Iegislacao e corn as orientacöes das autoridades competentes, sob a
responsabilidade do gerador dos residuos;

III - o estabelecimento do fiuxo interno, do acondicionamento, do
armazenarnento e da coleta dos resduos sálidos domésticos e hospitalares
em estabelecimentos e serviços de saéde, de acordo corn a Iegislação e as
normas técnicas especiais vigentes;

IV - o estabelecimento do reaproveitamento dos materials oriundos dos
resIduos sólidos domésticos e de esgoto sanitário, obedecendo a Iegislacão
vigente e as especificacöes e as normas do órgão competente;

V - a proibição de se agregarem materiais e resIduos tóxicos a materials e
residuos inertes para uso que possa afetar a saüde e o ambiente.

Art. 55 - 0 órgão credenciado pelo poder püblico para efetuar os servicos
de coleta de residuos sólidos domésticos definirá o fiuxo de coleta e a
destinaçao final desses em condicöes ambientais adequadas, bern como
observará todos os requisitos e obedecerá a legislação vigente.

Art. 56 - E proibido o acUmulo de residuos sólidos domésticos e
hospitalares ou de materials que propiciern a instalação e a proliferacão de
roedores e outros animals sinantrópicos. bern como a contaminaçao
ambiental, de acordo corn a legislação em vigor.

Capitulo V
Da Saéde do Trabalhador

Art. 57 - Para os efeitos desta lei, entende-se como saide do trabalhador o
conjunto de atividades que se destina a promoção, a protecao, a recuperação
e a reabilitação da saüde dos trabalhadores submetidos aos riscos e aos
agravos advindos das condiçôes de trabalho.

§ 1 0 - A saüde do trabalhador deverá ser resguardada nas relaçöes sociais
que se estabelecem no processo de producão, pressupondo-se a garantia da
integridade do trabaihador e de sua higidez fisica e mental, observado o que
dispôe a Iegislaçao pertinente.

§ 2° - Entende-se como processo de produçao a relação que se estabelece
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entre o capital e o trabaiho, englobando os aspectos econômicos.
organizactonais e ambientais na producão de bens e serviços.

Art. 58 - São considerados trabalhadores todos os que exerçam atividades
produtivas ou de prestacao de serviços, seja do setor formal. seja do setor
informal da economia.

Art. 59 - A administração péblica, direta ou indireta, inclusive as entidades
civis mantidas pelo poder péblico, adotarão corno critério definitivo para
contratacão de serviços e obras a observãncia da legislacao relativa a saãde
e a seguranca dos trabalhadores.

Art. 60 - Compete ao SUS, nas esferas federal, estadual e municipal, em
caráter suplementar e de acordo corn suas competéncias legais:

I - elaborar normas técnicas relativas a saCide do trabalhador, contemplando
o ambiente e a organiza(Ao do trabaiho;

1 - executar as ac(5es de vigilãncia 
a saüde do trabalhador, observando a

vigilãncia dos processos de trabaiho e dos danos saüde causados pelo
trabalho;

II - executar as acôes de assisténcia a saüde do trabalhador;
IV - informar aos trabalhadores, aos empregadores e aos respectivos

sindicatos sobre os riscos e agravos a saüde relacionados ao trabalho,
respeitados os preceitos éticos:

V - estimular e participar, no ãmbito de sua competéncia, de estudos,
pesquisas, anélise, avaliação e controle dos riscos e agravos potenclais a
sauce do trabaihador;

VI - implantar o gerenciarnento de Sistema Informatizado em Saade do
Trabalhador, para orientacão das açoes de sua cornpeténcia:

VII - assegurar o controle social das politicas e açôes de saüde do
trabalhador:

VIII - priorizar a utilização de critérios epidemiológicos para subsidiar a
definição de prioridades, na alocação de recursos e na orientacão das acôes
de saUde do trabalhador;

IX - interditar, total ou parcialmente, máquinas, processos e ambientes de
trabaiho considerados como de risco grave ou iminente a saüde ou a vida dos
trabalhadores e da comunidade na sua area de impacto:

X - exigir do empregador a adocão de medidas corretivas nos ambientes de
trabaiho, observando a seguinte ordern de prioridade:

a) etiminacão da fonte de risco;
b) controle do risco na fonte;
c) controle do risco no ambiente de trabaiho:
d) adocão de medidas de proteção individual, incluindo d i minuicãO do tempo
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de exposiçao, utilizaçao de Equiparnentos de Protecão Individual - EFI -, entre
outras, respeitadas as norm as vigentes:

XI - admitir a utilizacao de EPIs somente nas seguintes situaçöes:
a) emergéncias:
b) dentro do prazo estabelecido no cronograma de implantação de medidas

de proteção coletiva;
c) sempre que as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente

inviáveis ou nao oferecerem completa proteção contra os riscos de acidentes
e doenças relacionadas ao trabalho, a critério da autoddade sanitária.

Art. 61 - São obrigaçöes do empregador, sem prejuizo de outras exigéncias
legais:

I - manter as condicôes de trabalho e a organizacão do trabalho adequadas
as condicôes psicofisiologicas dos trabaihadores:

II - garantir e facilitar o acesso das autoridades sanitárias aos ambientes de
trabalho e a sua permanéncia pelo tempo que se fizer necessário,
fornecendo-Ihes as inforrnaçOes e Os dados solicitados. inclusive para 0
desenvolvimento de estudos e pesquisas;

III - dar conhecimento a população residente na area de abrangência da
empresa dos riscos decorrentes do processo produtivo, bern como das
recornendaçoes e medidas adotadas para sua eliminação e controle:

IV - realizar estudos e pesquisas que visern a esciarecer. eliminar e
controlar situacoes de risco de trabaiho;

V - permitir aos representantes dos trabalhadores o acompanhamento da
vigilancia nos ambientes de trabalho;

VI - paralisar as atividades produtivas em situacoes de risco grave ou
iminente para a saide dos trabalhadores e para as areas circunvizinhas de
impacto;

VII - comunicar imediatamente a autoridade sanitária as situaçoes de risco
grave e iminente no trabalho, estabelecendo cronograma de adoção de
medidas de controle e correcão destas;

VIII - fornecer de rnodo adequado, por escrito. aos trabalhadores e aos seus
representantes as informaçoes sobre os diferentes produtos utilizados no
processo produtivo. corn especificaçao correta das caracteristicas, da
cornposição e dos nscos que representem para a saUde e o meio ambiente,
bern como as medidas preventivas cabiveis:

IX - executar atividades de elirninação ou reducão dos riscos no ambiente
de trabalho. de acordo corn os incisos X e XI do art. 60;

X - instituir prograrna de controle da saüde dos trabaihadores, custeando a
realização dos exarnes medicos admissionais, periódicos, de mudança de
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função e dernissionais, conforme a Iegislacâo em vigor, devendo estes estar a
disposição das autoridades sanitárias;

XI - fornecer cópias dos resultados dos exarnes complementares e
atestados de saüde ocupacional para os trabaihadores;

XII - assegurar que, nos casos de contratacao de servicos, a empresa
contratada elabore e implemente prograrna de controle de saUde dos seus
trabalhadores, mantendo-o a disposição dos órgãos de vigilância;

XIII - notificar ao SUS os agravos a saüde dos trabaihadores;
XIV - assegurar postos de trabaiho aos reabilitados por acidentes e

doenças relacionados ao trabalho, compativeis corn suas IimitaçOes:
XV - implantar pianos de contingéncia corn rnedidas preventivas, corretivas

e ernergenciais a serern adotadas, quando necessárias, tanto no ãmbito da
empresa quanto na area de impacto de suas atividade, corn os respectivos
treinarnentos, para a sua operacionalização eficaz.

Art. 62 - A autoridade sanitãria terá a prerrogativa de exigir o curnprimento
das norrnas regulamentadoras e das normas técnicas especificas
relacionadas a defesa da saUde dos trabaihadores, conforme lei pertinente.

Paragrafo ünico - Em caráter cornplernentar ou na ausência de norrna
técnica especifica. a autoridade sanitaria terá a prerrogativa de adotar
normas, preceitos e recornendaçöes de organisrnos nacionais e
internacionais referentes a protecão da saCide dos trabaihadores.

Art. 63 - Cabe ao Conseiho Estadual de SaUde rnanter cãmara técnica de
saade do trabaihador, a ele subordinada.

Art. 64 - Aos representantes dos trabalhadores, é garantido requerer aos
órgãos gestores a interdiçãc de rnáquina, processo e arnbientes de trabalho
considerados corno de risco grave e iminente a vida ou a saãde dos
trabaihadores.

Art. 65 - As edificacoes deverão obedecer aos requisitos técnicos due
garantam perfeita segurança aos que nelas trabalham.

Art. 66 - E proibido exigir, nos exarnes pré-adrnissionais, sorologia para
AIDS, atestados de esterilização, testes de diagnóstico de gravidez e outros
que visem dificultar o acesso ao trabaiho ou que expressern preconceito nos
terrnos da Constituição Federal.

CapItulo VI
Da Alimentacão e da Nutrição

Art. 67 - A politica estadual de alimentacão e nutrição integra a politica
nacional de saüde e a polItica nacional de alirnentaçãO e nutrição, inserida no
contexto da seguranca alirnentar e nutricional.

Art. 68 - Para os efeitos desta lei, entende-se por:
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- alimentaçáo o processo btoiágico e cultural que se traduz na escoiha. na

preparação e no consumo de urn ou vários alimentos:
II - nutrição o estado fisiologico due resulta do consumo e da utHizaçao

biologica de energia e nutrientes em nIvel celular:
III - vigilãncia aitmentar e nutricional a coleta e a análise de informaçoes

sobre a situação alimentar e nutricional de indivIduos e coletividades, corn o
propósito de fundamentar medidas destinadas a prevenir ou corrigir
probiemas detectados ou potenciais:

IV - vigiiância epidernioiOgica nutricional a parte da vigilància alimentar e
nutricional due tern corno enfoque principal o estado de nutricao de grupos de
pessoas mats expostas a problemas da nutriçâo:

V - vigilància sanrtária dos alirnentos a verificaçao da aplicaço de normas e
condutas, objetivando assegurar a necessária qualidade dos aiimentos.

VI - critérto de sanidade dos alirnentos a definiçao de principios, normas,
métodos e procedimentos para assegurar que Os alimentos tenham born valor
nutritivo e náo apresentem contaminantes fisicos. quIrnicos e biológicos
prejudictais a saüde dos consurnidores.

Art. 69 - Os Secretártos Estadual e Municipais de Saüde deverão promover
a eiaboraçao, a implementaçao e a avaliaçao da politica de alimentaçao e
nutriçao, em articufação corn os setores envolvidos corn a segurança
alimentar e nutricional, como agricultura e abastecimento, pianejamento,
educaçao. trabalho e emprego, indUstria e cornércio, ciéncia e tecnologia.

Art. 70 - Compete a Secretaria de Estado da Saüde:
- participar da definiçâo e do financiamento dos alimentos e dos insurnos

estratégicos. Segundo o seu papel nos pianos, nos programas. nos projetos e
nas atividades que operacionalizarão a Politica Estadual de Alimentaçâo e
Nutriçâo:

Ii - orientar e apoiar os municipios em seus processos de aquisição de
alimentos e outros insumos estratégicos, adequando essa aquisiçào a
realidade alimentar e nutricional e assegurando o abastecimento oportuno,
regular e corn menor custo:

Ill - prestar cooperaçao técnica aos municipios na implernentaçâo das
açôes decorrentes da politica estadual de aiimentaçao e nutriçäo;

IV - elaborar e apoiar estudos e pesquisas estrategicarnente importantes
para a implementagão, a avaiiação ou a reorientação das questöes relativas a
alirnentaçao e a nutrição:

V - coordenar o componente estadual do SUS de operacionalizaçao da
poiltica de alirnentação e nutrição;

VI - consolidar o cornponente estadual do SUS do Sistema de Vigiláncia

Alimentar e Nutricional - SISVAN -: ampliando a sua abrangência técnica e
geografica, corn fins de mapeamento e monitoramento da forne, da
desnutricão e de outros problem as nutricionais;

VII - organizar e coordenar a rede estadual de iaboratórios de saüde püblica
no tocante a procedimentos relativos ao diagnóstico de distürbios nutricionais
e ao controle da iodatação do sal:

VIII - prornover a capacitacâo dos recursos humanos necessários a
consecucão da Poltica Estadual de Alimentacão e Nutrição;

IX - implementar as acöes de vigilãncia san;tária de alirnentos;
X - manter e estreitar as reiaçöes entre a vigilancia sanitária de alirnentos e

as açOes pertinentes executadas pelo Ministério e pela Secretaria de Estado
da Agricultura, visando a preservar atributos relacionados corn o valor
nutricional e os critérios de sanidade dos alimentos;

XI - participar do financiarnento dos insurnos destinados a atenção
ambulatorial e hospitalar, no que diz respeito ao atendirnento de distürbios
nutricionais;

XII - promover a adoção de práticas e hábitos alimentares saudávets,
mediante a rnobilizacao de diferentes segmentos da sociedade e por
interrnédio de campanhas de comunicacão;

XIII - promover as negociacöeS intersetoriais que propiciem 0 acesso
universal aos alimentos de boa qualidade;

XIV - promover o controle social da execucao desta politica, inclusive a
aplicaçao dos recursos financeiros correspondentes. 	 mediante o
fortalecimento da açào do Conseiho Estadual de Saüde.

Art. 71 - Compete as Secretarias Municipais de Saüde ou aos árgãos
equivalentes, conforme o tipo de gestão, de acordo corn a habiiitacão,
segundo as norrnas operacionais do Ministério da Saade:

I - coordenar o cornponente municipal do SUS de operacionalizacão da
politica de alirnentacao e nutriçâo:

Ii - receber ou adquirir ahrnentos e suplernentos nutricionais, garantindo o
abastecimento de forma permanente e oportuna, bern como sua dispensacão
adequada:

III - promover as medidas necessárias para integrar a programacao
municipal a adotada pelo Estado;

IV - promover o treinamento e a capacitacão dos recursos humanos para
operacionalizar, de forma produtiva e eficaz, o rol de atividades especificas na
area de ahmentação e nutriçao;

V - promover mecanismos de consolidacäo do componente municipal do
SUS, do Sistema de Vigilancia Alimentar e Nutricional - SISVAN -;
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VI - estabelecer sistemas de informaçäo e análise corno prática continua e

regular;
VII - cmplantar, na rede de serviços, o atendimento da clientela portadora de

agravos nutrioonais clinicamente instalados. envolvendo a assisténcia
alimentar, o controle de doenças intercorrentes e a vigilãncia dos irmãos e de
contatos, garantindo a simultaneidade da execução de acOes especificas de
nutrição e de açöes convencionais de saüde;

VIII - unrforrnizar procedimentos relativos a avaliação de casos, a eleiçao de
beneficiários, ao acompanhamento e a recuperação de desnutridos, bern
como a prevenção e ao manejo de doenças que interferem no estado
nutricional:

IX - obter e divulgar informaçoes representativas do consumo alimentar;
X - realizar vigilância da hipovitaminose A, promovendo a aplicação

periódica de megadoses desta vitamina, se necessário:
XI - promover a drfusão de conhecimentos e recomendaçôes sobre práticas

alimentares saudáveis, tais como o valor nutritivo. as propriedades
terapéuticas, as indicaçoes ou as interdiçoes de alirnentos ou de suas
combinaçoes, mobilizando diferentes segmentos sociais;

XII - executar açöes de vigilância sanitária de alimentos sob sua
responsabilidade;

XIII - manter e estreitar as relaçöes entre a vigilância sanitária de alimentos
e as açöes pertinentes executadas pelo Ministério, pela Secretaria de Estado
e pelas Secretarias Municipais de Agricultura ou órgãos equivalentes, visando
a preservar atributos relacionados corn o valor nutricional e os critérios de
sanidade dos alimentos:

XIV - associar-se a outros municipios, ate mesmo na forma de consórcios,
de modo a prover o atendimento de sua populaçäo nas questöes referentes a
alimentação e a nutrição:

XV - participar do financiamento das acöes decorrentes das politicas
nacional e estadual. destinando recursos para a prestaçäo de servicos e a
aquisicâo de alimentos e outros insumos;

XVI - definir e adquirir, corn o apolo dos demais gestores, os alimentos e
insumos estratégicos que devem fazer pale da suplementaçao alirnentar e
nutricional na rede de serviços de sade, atentando para que essa aquisição
esteja consoante a realidade alimentar e nutricional e para que seja
assegurado o abastecimento oportuno, regular e corn menor custo;

XVII - prornover as negociaçöes intersetoriais que propiciem o acesso
universal aos alimentos de boa qualidade;

XVIII - promover o controle social da execução desta politica, inclusive a
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aplicacão dos recursos financeiros correspondentes. 	 mediante o
fortalecimento da acão dos Conselhos Municipais de SaUde.

Capitulo VII
Do Sangue, dos Hemocomponentes e dos Hemoderivados

Art. 72 - Corn relaçao a polItica de sangue, hemocomponentes e
hemoderivados, compete ao SUS, rias esferas federal, estadual e municipal,
de forma articulada e de acordo corn suas competências Iegais e normativas:

I - disciplinar a atividade industrial e a normalizacão de todas as etapas de
obtencao, processamento e utilizaçâo do sangue. seus componentes e
hemoderivados;

II - estimular e criar condiçOes para a doacão voluntária de sangue;
III - coibir a comercializacão e incentivar a organizacão da rede de

instituicöes püblicas e privadas responsáveis 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 servicos pUblicos e privados;

VI - promover pesquisas, desenvolvimento tecnológico e a formacão de
recursos humanos para suprir as necessidades da area.

Art. 73 - Compete a Secretaria de Estado da SaUde:
I - viabilizar os meios para garantir a disponibilidade de sangue,

hemocomponentes e hemoderivados na quantidade e qualidade exigidas
pelos padröes definidos na Iegislacão e normas de saUde pCiblica do Pals;

II - regulamentar o processo de coleta, processamento, percurso e
transfusào do sangue e seus derivados. rnantendo uma rede estadual de
hematologia e hemoterapia para o desenvolvimento das acöes e dos serviços
nessas areas, visando ao atendimento a toda a populacao do Estado. de
acordo corn as diretrizes do SUS para a politica de sangue,
hemocomponentes e hemoderivados;

III - planejar, programar, coordenar, supervisionar, controlar e fiscalizar as
atividades de hematologia e hemoterapia no Estado de Minas Gerais;

IV - cadastrar e licenciar, para seu funcionamento, todos os
executores de atividades hemoterápicas no Estado:

V - organizar, de forma hierarquizada e descentralizada, a
atendimento aos usuários do sistema estadual de saCide;

VI - garantir a existéncia de profissional técnico responsável em
unidades püblicas e privadas de atendimento;

VII - controlar, fiscalizar e regulamentar os estabelecimentos püblicos e

servicos

rede de

todas as
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privados que coletarem, produzrem, distribuirem ou utilizarem sangue,
hemocomponentes e hemoderivados em seus procedimentos;

VIII - controlar as doaçoes e transfusöes de sangue nos estabelecimentos
de saUde, par mero de sistemas de controle hemoterápico:

IX - desenvolver e implementar mecanismos que permitam disciplinar as
açöes de coleta de sangue, processamento, armazenamento, transfusão e
distribuiçao de componentes sangüineos, seguindo a Iegislaçao federal
vigente;

X - avaliar e implementar, junta aos órgãos executores de atividades
hemoterápicas, programas de controle de qualidade interno e externo dos
reativos, equipamentos e métodos que funcionem Segundo os padrOes
estabelecidos pelas normas internacionajs e nacionais, garantindo a efetiva
proteçào do doador e do receptor;

Xi - regulamentar e coordenar a programa de vigiiància da qualidade do
sangue;

Xli - regularnentar e autorizar a entrada e a salda de hemocomponentes
para outros paises;

Xlii - fiscalizar Os serviços de hematologia e hemoterapia, observando:
a) os testes e as exames de sangue realizados a partir de procedimentos

descritos em manuals operacionais padronizados e validados, que contenham
normas de controie de qualidade para pessoal, equipamentos, materials,
técnicas sorológicas e imuno-hematoiogicas, reagentes e kits';

b) a existéncia de registros de todos as procedimentos reahzados e das
reaç(5es transfusionais ocorridas que lhe forem informadas, bern corno dos
procedimentos adotados;

c) a estoque de sangue e hemocomponentes que devem ser feitos
separadarnente de produtos potenciaimente contaminantes;

d) a estocagem de unidades coletadas e testadas;
e) o destino de bolsas corn sorologia sabidamente reagente;
f) a reaiizaçao de exames sorológicos previstos peio Ministério da SaCide

em cada bolsa de sangue coletada e as resultados registrados e mantidos
arquivados;

g) a confirmaçao da reatividade e especificidade dos reagentes corn, pelo
menos. urn controle positivo e urn controle negativo:

h) a usa de rnateriais descartávejs e atóxicos em todas as fases do
processo para a obtençao de hemocomponentes ate a sua utilização:

I) Os cuidados corn a segurança dos usuários e dos funcionários, corn
relação a exposição a materials corn riscos biologicos de contaminaçâo e Os
procedimentos de descarte dos materiais;
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j) as condicôes e a adequação do ambiente fisico;
XIV - contralar as estabeiecimentoS hernoterápicOS, mediante fiscaiizacáo e

avaliacão de amostras sorológicas, investigacão epidemiológica de casos de
doenças transrnissIveis par sangue e de sistemas de avaliação par meio de
cruzamento de dados de doacôes e transfusöes realizadas no Estado;

XV - garantir a cumprimento das normas e dos regulamentos da pohtica de
sangue do Ministéria da Sai:ide.

Art. 74 - E vedado todo tipo de comercializacão de órgãos, tecidos e partes
do corpo humano, bern coma sangue e seus derivados.

Capitulo VIII
Da Vigilância Sanitária

Secao I
DisposiçOes Gerais

Art. 75 - Para efeito desta lei, entende-se par vigiiância sanitária a conjunto
de açöes capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos a sade
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do rneio ambiente, da
produção e da circulação de bens e da prestacãa de serviças de interesse da
saiide. abrangendo a controle:

- de bens de capital e de consumo, que se relacionem direta au
indiretamente corn a saOde, compreendidas todas as etapas e processos, da
produção a utiiização;

Ii - da prestaçãa de servicos;
lii - da geracão, minimizacão, acondicionamenta, armazenamento,

transporte e disposição final de resIduos sólidos e de outros poiuenteS,
segundo a iegislacãa especifica;

IV - da geracão, minimizaçàO e disposicão final de efluentes, segundo a
leg islacao especIfica;

V - de ambientes insalubres para a homem ou propIcioS ao
desenvolvimento de animais sinantrópicos;

Vi - do ambiente e dos processos de trabaiho e da sade do trabaihador.
Art. 76 - A implementacão de medidas de controie ou supressão de fatores

de risca para a saOde serão precedidas de investigacãa e avaliacâo, salvo
nas situaçôes de risco iminente ou dana constatados a saüde, a vida ou a
quandade de vida.

Art. 77 - As açôes de vigilancia sanitária serão exercidas par autoridade
sanitária estaduai ou municipal, que terá livre acesso aos estabelecimentoS e
aos ambientes sujeitos ao controle sanitária.

Art. 78 - A competéncia para expedir intimaçôes, iavrar autos e termos é
exciusiva dos fiscais sanitários no exercicia de suas funcöes ou de servidor
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pUbco do quadro da sauce desi g nado para essas tuncoes.
Art. 79 - Entende-se por controle sanitãrio as acOes desenvolvidas pelo

órgão de vigilãncia sanitária para aferiço da qualidade dos produtos e
venficaçäo das condiçöes de licenciamento e funcionamento dos
estabelecimentos, envolvendo:

- inspeçáo:
II - fiscaHzaco:
Ill - lavratura de autos;
IV - execuçäo de penalidades.
Parágrafo ünco - A fiscalizaçao se estenderá a publicacão e a publicidade

de produtos e serviços de interesse da saüde.
Secão II

Dos Estabelecimentos Sujeitos ao Controle Sanitário
Art. 80 - Sao sujeitos ao controle sanitário os estabelecirnentos de sen.dços

de saüde e Os estabelecimentos de serviços de interesse da saüde.
§ 10 - Entende-se por estabelecimento de serviço de saüde aquele

destinado a promover a saüde, proteger o individuo de doenças e agravos,
prevenir e limitar as danos a ele causados e reabilitá-lo quando sua
capacidade fisica, psiquica ou social for afetada.

§ 2° - Entende-se por estabelecimento de serviço de interesse da saüde
aquele que exerça abvidade que, direta ou indiretamente, possa provocar
danos ou agravos a sauce da população.

Art. 81 - Para efeito desta lei, consideram-se estabelecimentos de servicos
de saüde aqueles que prestam:

- serviços de saüde em regime de internaçao e ambulatorial, incluindo
clinicas e consultórios, pUblicos e privados;

II - serviços de apoio ao diagnostico e terapêutico:
Ill - serviços de sangue, hemocomponentes e hemoderivados:
IV - outros serviços de saüde que nao se enquadrem nos incisos anteriores.
Art. 82 - Para efeito desta lei, considerarn-se estabelecimentos de serviços

de interesse da saüde:
- as que produzem. beneficiam, manipulam, fracionam, embalam.

reembalam, acondicionam, conservarn, armazenam, transportam, distribuem,
importam, exportam, vendem au dispensam:

a) medicamentos, drogas, imunobiológicos. plantas medicinais, insumos
farmac(§uticos e correlatos:

b) produtos de higiene, saneantes, domissanitárjos e correlatos;
c) perfumes, cosméticos e correlatos;
d) alimentos, bebidas, matérias-primas alimentares, produtos dietéticos,
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aditivos, coadjuvantes, artigos e equipamentos destinados ao cantata corn
alimentos;

II - as Iaboratórios de pesquisa, de análise de amostras, de análise de
produtos alimentares, água, medicamentos e correlatos e de controle de
qualidade de produtos, equipamentos e utensIlios;

III - as entidades especializadas que prestam serviços de controle de
pragas urbanas;

IV - as de hospedagem de qualquer natureza;
V - as de ensino fundamental, media e superior, pré-escolas e creches e Os

que oferecem cursos não regulares;
VI - Os de lazer e diversão, ginástica e práticas desportivas;
VII - as de estética e cosmética, saunas, casas de banho e congéneres:
VIII - as que prestam servicos de transporte de cadaver, velórios.

funerãrias, necrotérios, cemitérios, crematórios e congéneres:
IX - as garagens de ônibus, as terminais rodoviários e ferroviarios. as portos

e as aeroportos:
X - as que prestam serviços de lavanderia, conservadoria e congéneres;
XI - os que degradam a meio ambiente por meio de poluicão de qualquer

natureza e as que afetam as ecossistemas, contribuindo para cnar urn
ambiente insalubre para a homem ou proplcio ac, desenvalvimento de animals
sinantrópicos;

XII - outros estabelecimentos cuja atividade possa, direta au indiretamente,
provocar danos au agravos a saUde ou a qualidade de vida da papulação.

§ 1 0 - Os transportes sanitãrios, pãblico e privada, par ambulãncia de
qualquer tipo, são considerados coma serviços de saãde e, coma tal, são
pass Iveis de fiscalização par parte do gestor do SUS, em sua respectiva area
de jurisdicao.

§ 2° - 0 gestor normatizará esses servicas par meto de ata de sua
competéncia, especificando sua composiçãa de equipamentas, observando-
se as diretrizes da Associacãa Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, as
determinaçöes técnicas de cada nivel do SUS e a Iegislacão federal em vigor.

Art. 83 - Os estabelecimentos sujeitos ao controle e a fiscalizaçãa sanitários
deverão:

I - manter as produtos expostos a venda armazenados ou entregues ao
consurno segundo as padröes especificos de registro, conservaçãa,
embalagem, ratulagem e praza de validade;

II - usar somente produtos registrados pelo árgão competente;
III - estar instalados e equipadas de forma a conservar os padroes de

identidade e qualidade dos produtos e dos serviços e a preservar a saüde dos
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trabalhadores e de terceiros:
IV - manter rigorosas condicöes de higiene, observada a Iegislaçäo vigente;
V - manter Os equipamentos de transporte de produtos em perfeito estado

de conservação, higiene e segurança, segundo graus de risco envolvidos e
segundo os padröes estabelecidos para o firn a que se propöem:

VI - manter pessoal qualificado e em quantidade suficiente para o manuseio
adequado do produto, o armazenamento, o transporte correto do produto e
para o atendimento adequado ao usuário do serviço e do produto;

VII - fornecer a seus funcionários equipamentos de proteçao individual e
treinamento adequado, de acordo com o produto a ser manuseado,
transportado e disposto ou corn o servico a ser prestado, segundo a
leg islacao vigente;

VIII - fornecer ao usuário do servico e do produto as informaçöes
necessárias para o seu atendimento adequado e para a preservação de sua
saUde.

IX - manter controle e registro de medicamentos sob regime especial, que
utilizern em seus procedimentos, na forma prevista na Iegislação vigente.

Art. 84 - A autoridade sanitária poderá exigir exame clinico ou laboratorial
de pessoas que exerçam atividades em estabelecimento sujeito ao controle
sanitário.

Art. 85 - Os estabelecirnentos sujeitos ao controle e a fiscalização sanitária
terão alvará sanitário expedido pela autoridade sanitária competente,
municipal ou estadual, conforrne habilitaçao em cada tipo de gestao, corn
validade para o ano de exercIcio, renovável por periodos iguais e sucessivos,
sendo requerido nos primeiros 120 dias de cada exercicio.

§ 1 0 - A concessão ou a renovação do alvará sanitário sera condicionada ao
curnprimento de requisitos técnicos e a inspecao da autoridade sanitária
competente.

§ 2° - Serão inspecionados os ambientes internos e externos dos
estabelecimentos, os produtos, as insta!açöes, as máquinas, os
equipamentos, as normas e as rotinas técnicas do estabelecimento.

§ 30 - 0 alvará sanitário poderá, a qualquer tempo, ser suspenso, cassado
ou cancelado, no interesse da saUde püblica. sendo assegurado ao
proprietário do estabelecimento o direito de defesa em processo
administrativo instaurado pela autoridade sanitária.

Art. 86 - Os estabelecimentos de serviços de saOde a que se refere o art. 81
e Os estabelecimentos de servicos de interesse da saUde a que se referem Os
incisos I a III do art. 82 funcionarão corn a presença do responsável técnico
ou de seu substituto legal.
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§ 1 11 - A presenca do responsável técnico ou de seu substituto legal é
obrigatória durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos.

§ 20 - 0 nome do responsável técnico e seu nOmero de tnscrição
profissional serão mencionados nas placas indicativas, nos anOncios ou nas
propagandas dos estabelecimentoS.

§ 30 - Os responsáveis técnicos e administrativos responderão
solidariamente pelas infraçOes sanitárias.

§ 40 - Os estabelecimentOS de saide terão responsabilidade técnica Onica
perante a autoridade sanitãria, ainda que mantenham em suas dependénciaS
servicos de profissionais autônomos ou empresas prestadoras de serviços de
saCide.

Art. 87 - São deveres dos estabelecimefltOs de saOde:
I - descartar ou submeter a Iirnpeza, desinfecção ou esterilizacão adequada

os utensilios, os instrumentos e as roupas sujeitos a contato corn fluido
orgânico de usuário;

II - manter utensilios, instrumentos e roupas em nOmero condizente corn o
de pessoas atendidas;

III - submeter a limpeza e desinfeccão adequadas Os equipamentos e as
instalacOes fIsicas sujeitos a contato corn fluido orgânico de usuãrio.

IV - submeter a limpeza e a descontamiflacãO adequadas os equipamentos
e as instalaçöes fisicas sujeitos a contato corn produtos perigosos;

V - todo arnbiente fechado não climatizado, obrigatoriamente, deverá ter
sisterna de renovação de ar filtrado.

Art. 88 - Os estabelecirnentos de saiiide que prestam serviços em regime de
internação manterão comissão de controle de infecção hospitalar, cuja
implantação, composição e eventuais alteraçöes serão cornunicadas a
autoridade sanitaria competente, municipal ou estadual.

§ 1 0 - Entende-se por controle de infecção hospitalar o programa e as açöes
desenvolvidos, deliberada e sisternaticamente, visando a reduçãO da
incidéncia e da gravidade dessas infecçöes.

§ 20 - A ocorréncia de caso de infeccão hospitalar sera notificada pelo
responsavel técnico do estabelecirnento a autoridade sanitaria cornpetente,
municipal ou estadual.

§ 3° - Incluem-se no disposto neste artigo os estabelecimentos que prestam
serviços de natureza ambulatorial nos quais se realizem procedimentos
Capazes de dissern mar infeccöeS.

Art. 89 - Os estabelecimentoS de saOde serão construldos ou reformados
corn a prévia autorizagão das autoridades sanitáriaS competentes, municipais
e estaduais.

FOR
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Parágrafo Onrco - Entende-se por reforma toda e qualquer modificacâo na

estrutura fIsica, no fluxo e nas funçöes originalmente aprovados.
Art. 90 - Os estabelecimentos de interesse da saOde obrigam-se, quando

solicitados pela autoridade sanitária, a apresentar o piano de controle de
qualidade das etapas e dos processos de produçao e os padröes de
identidade dos produtos e dos servicos.

Art. 91 - Os estabelecimentos que utilizam equipamentos de radiaçoes
lonizante e não ionizante poderão funcionar somente corn a autorização do
órgão san itário competente, devendo:

- ser cadastrados;
II - obedecer as normas do Conseiho Nacional de Energia Nuclear - CNEN -

e do Ministérlo da SaUde;
HI - manter equipamentos envoltórios radioprotetores para as partes

corpóreas do paciente que não sejam de interesse diagnostico ou terapéutico.
Parágrafo ünico - A responsabiljdade técnica pela utilizaçao e pela guarda

de equpamentos de radiaçoes ionizante e não ionizante será soiidária entre o
responsável técnico, o proprtetário, o fabricante, a rede de assisténcia técnica
e a comerciante.

Art. 92 - E vedada a instalaçao de estabelecimentos que estocam ou
utilizam produtos nocivos a saüde em area contfgua a area residencial ou em
sobrelojas ou conjuntos que possuam escritórios, restaurantes e similares.

Art. 93 - Os estabelecrmentos que transportam, manipulam e empregam
substãncias nocvas ou perigosas a saOde afixarão. nos locals expostos a
riscos, avisos ou cartazes contendo adverténcias, informaçoes sobre
cudados a serem tornados e o simbolo de perigo ou risco correspondente.
Segundo a padron;zação internacional.

Parágrafo ünico - Os materials e as substáncias de que trata o caput deste
artigo conterào, no rOtulo, sue composição, recomendaçoes de socorro
mediato e o sImbolo de perigo ou risco internacional correspondente.

Art. 94 - 0 sistema de asssténcia pré-hospitalar e resgate é urn serviço de
natureza médica, so podendo ser realizado sob supeniisão, coordenaçao e
regulação de profrssionaj medico, devendo suas atividades ser normatizadas
pelos gestores do SUS, em seus diversos niveis de competéncia, observada
a Iegislação pertinente.

Parágrafo Unico - Nos locals em que existir Central de Regulação do
Sistema de Urgência e Emergencia, a regulamentaçao de sues atividades
será feita por ato prbprio do respectivo gestor do SUS.

Seçâo iii
Dos Produtos Sujeitos ao Controle Sanitário
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Art. 95 - São sujeitos ao controle sanitário os produtos de interesse da

saiiide, compreendidas todas as etapas e processos, da produção a utilizacao
ea disposição final de resIduos e efluentes.

Paragrafo Unico - Entende-se por produto de interesse da saãde o bern de
consumo que, direta ou indiretamente, relacione-se corn a saüde.

Art. 96 - São produtos de interesse da saüde:
I - drogas, medicamentos, irnunobiológicos e insumos farmacêuticos e

correlatos;
H - sangue, hemocomponentes e hemoderivados;
Iii - produtos de higiene e saneantes domissanttários;
IV - alimentos, bebidas e água pare o consurno hurnano, pare utlzação em

servicos de hemodiáiise e outros servicos de saOde e de interesse da saOde:
V - produtos perigosos, segundo classificacão de risco da legislação

vigente: tóxicos, corrosivos, inflarnáveis, explosivos, infectantes e radoativos:
VI - perfumes, cosrnéticos e correiatos:
VU - aparelhos, equipamentos medicos e correiatos;
VIM - outros produtos, substâncias, apareihos e equparnentos cujo uso,

consumo ou aplicação possam provocar dano a saiide.
Titulo IV
Capitulo!

Do Procedimento Administrativo
Seção I

Des Sancöes Administrativas
Art. 97 - As infracôes da iegislacão sanitária são as configuradas nesta let.
Art. 98 - Sem prejuizo des sançöes de natureza civil e penal cabiveis, as

infraçôes sanitárias serão punidas, alternative ou cumulativamente, corn as
seguintes penas:

I - adverténcia;
II - pena educativa:
Ill - apreensão do produto:
IV - inutilizaçao do produto;
V - suspensão de venda ou fabricacão do produto;
Vi - cancelamento de registro do produto;
VII - interdição, total ou parcial, do estabelecimento. da atividade e

produto
VIII - cancelamento do alvará sanitário;
IX - cassação da autorização de funcionamento e da autonzação especial
X - intervenção adrninistrativa;
Xi - imposição de contra propaganda;
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XII - proibiçäo de propaganda;
XIII - multa.
§ 1° - As sançöes prevstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade

sanitãria competente.
§ 2° - A apIicaço das penandades de cancelamento de registro de produto,

cassaçào da autonzaçao de funcionamento e da autorizaçâo especial sera
solicitada ao órgão competente do Ministério da Saüde ou sera feita pelo
Estado ou pelos municipios, quando for o caso.

Art. 99 - As infraçôes sanitárias se classificarn em:
- eves, quando for verificada a ocorréncia de circunstãncia atenuante;

H - graves, quando for verificada a ocorrência de circunstância agravante;
III - gravissimas, quando for veriflcada a ocorréncia de duas ou mais

circunstâncias agravantes.
Art. 100 - A pena de multa, graduada de acordo corn a gravidade da

nfraçao e a condição econömica do infrator. será apHcada mediante
procedirnento admrnistratjvo e sera recoihida a conta do Fundo de Saüde da
esfera de governo que a aplicar.

Parágrafo ünico - A pena de multa consiste no pagarnento das seguintes
quantlas fixadas em reals:

I - nas infracOes leves, de R$200.00 (duzentos reals) a RS1.000,00 (mu
rea is);

H - nas infraçOes graves, de RS1.001.00 (mil e urn reals) a R55.000.00
(cinco mil reals);

Ill - nas infraçôes gravissirnas, de R55.001,00 (cinco mil e urn reals) a
RS20.000.00 (vinte mil reals).

§ 10 - Os valores das multas deverão ser modificados de acordo corn a
correção monetária ou a alteração da moeda vigente no Pals.

§ 2° - A multa nao paga no prazo legal sera inscrita em divida ativa.
Art. 101 - A rnedida de intercligão cautelar sera aplicada ern estabelecirnento

ou produto quando for constatado indicio de infração sanitária em que baja
nsco para a saUde da população.

§ 10 - A medida de interdrçao cautelar, total ou parcial, do estabelecimento
ou do produto poderá, methante processo administrativo. tornar-se definitiva.

§ 21 - A interdição cautelar do estabelecimento perdurará ate que sejarn
sanadas as irregularidades objeto da acão fiscalizadora.

Art. 102 - A pena de intervengao administrativa sera aplicada sempre que
for constatado risco iminente para a saüde püblica e as circunstãncias de fato
aconselharern o cancelarnento do alvará sanitário ou a interdiçao do
estabelecirnento
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Art. 103 - A pena de contrapropaganda sera imposta quando a ocorréncia
de publicidade enganosa ou abusiva constituir risco ou ofensa a saãde.

Art. 104 - A pena educativa consiste na:
- divulgacão, as expensas do infrator, de medidas adotadas para sanar os

prejuIzos provocados pela infração, visando a esclarecer o consurnidor de
prod uto ou o usuário de serviço;

II - reciclagem dos dirigentes técnicos e dos empregados, as expensas do
estabelecimento;

III - veiculação, pelo estabelecimento, das mensagens expedidas pelo SUS
acerca do terna objeto da sancão, as expensas do infrator.

Art. 105 - Para imposição de pena e sua graduacão, a autoridade sanitária
Ievará em conta:

I - as circunstãncias atenuantes e as agravantes:
II - a gravidade do fato, tendo em vista suas conseqüêncas para a sade

pü bl ica;
III - os antecedentes do infrator quanto as normas sanitárias;
Art. 106 - São circunstãncias atenuantes:
I - não ter sido a acao do infrator fundamental para a ocorréncia do evento;
II - procurar o infrator, por espontànea vontade, reparar ou rninorar as

conseqüèncias do ato lesivo a saiide pCiblica que Ihe tiver sido imputado;
II! - ser primário o infrator, e não haver o concurso de agravantes.
Art. 107 - São circunstâncias agravantes:

- ser reincidente o infrator;
II - ter o infrator cometido a infraqão para obter vantagem pecunána

decorrente do consumo, pelo püblico, de produto elaborado em desacordo
corn o disposto na legislacão sanitária:

III - coagir outrem para a execução material da nfracão;
IV - ter a infracão conseqüências calamitosas para a saüde pCiblica;
V - deixar o infrator, tendo conhecimento de ato lesivo a saüde püblica, de

tornar as providéncias de sua alçada tendentes a evitá-lo:
VI - ter o infrator agido corn dolo, fraude ou má-f&-
§ 1 0 - A reincidéncia torna o infrator passIvel de enquadramento na

penalidade maxima, e a infração sera caracterizada como gravissima.
§ 21 - A infragão de normas legais sobre o controle da infecção hospitalar

sera considerada de natureza gravissirna.
Art. 108 - Havendo concurso de clrcunstãncias atenuantes e agravantes, a

aplicaçao da pena sera considerada corn base nas que sejam
preponderantes.

Art. 109 - Quando o infrator for integrante da administracão pãblica, direta
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ou indireta, a autoridade sanitária notificará o superior imediato do infrator e,
se nào forem tomadas as providências para a cessação da nfracão no prazo
estipulado, comunicará o fato ao Ministério Pübhco, corn cópia do processo
administrativo instaurado para apuração do ocorrido.

Parágrafo ünico - As infraçoes sanitárias que também conflgurarem ilicitos
penais serão cornunicadas a autoridade policial e ao Ministéria Püblico.

Art. 110 - A autoridade sanitãria competente, após constatar a infração e
aplicar a sanção cabivel mediante processo administrativo. comunicará
form almente ao conseiho de classe correspondente a ocorréncia do fato.

Art. 111 - As infragbes das disposiçoes legais e regulamentares de ordem
sanitária prescrevem em cinco anos.

§ 10 A prescriçâo se interrompe pela notificaçào ou par outro ato da
autondade competente que objetive a apuração da infraçâo e a conseqüente
mposição de pena.
§ 2° - Não ocorre a prazo prescricional enquanto houver processo

administrativo pendente de decisão.
Seção I!

Das lnfraçoes Sanitárias e das Penalidades
Art. 112 - Considera-se infraçao sanitária. para os fins desta lei, a

desobedjéncia ou a inobservância do disposto nas normas legais,
regulamentares e outras que. par qualquer forma, se destinem a promover,
proteger, preservar e recuperar a saüde.

§ 1° - Responderão pelas infraçoes de que trata o "caput' deste artigo os
responsávejs administrativos ou proprietários dos estabelecimentos sujeitos a
fiscalização mencionados nesta lei e, se houver, os responsáveis técnicos, na
medida de sua responsabilidade pelo evento danoso.

§ 2° - Os fornecedores de produtos e servicos de interesse da saüde
respondem solidariamente pelos vicios de qualidade ou quantidade que os
tornem imprbprios ou inadequados para a consumo.

Art. 113 - Constituem infraçOes sanitárias, de acordo corn a disposto no art.
99 desta lei:

- construir, instalar ou fazer funcionar sern a autorizaçao de
funcionamento, autorizaçäo especial ou alvaré sanitário emitidos pelos órgaos
sanitános competentes, os estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário
previstos nesta lei, o que sujeita a infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) interdrçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade ou do produto;
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) cassaçáo da autorizaçäo de funcionamento ou da autorização especial:
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e) multa;
II - fazer funcionar, sem assisténcia do responsável técnco legalmente

habilitado, as estabelecimentos de prestaçâo de serviços de saade e as
estabelecirnentoS em que são produzidos, transformados, comercializados,
armazenados, manipulados, analisados, preparados, extraldos, purificados,
fracionados, embalados, reembalados, importados, exportados, expedidos,
distribuidos e transportados as produtos sujeitos ao controle sanitário, a que
sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia:
b) inutilização do produto;
c) suspensão da venda ou fabricacão do produto;
d) cancelamento do registro do prod uto;
e) interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade ou do

produto,
f) cancelarnento do alvará sanitário:
g) cassacão da autorizacão de funcionamento ou da autorização especial:
h) intervencão administrativa;
i) multa;
Ill - fraudar, falsificar ou adulterar produto sujeito ao controle sanitãrio, a que

sujeita a infrator a pena de:
a) adverténcia:
b) apreensão do produto:
c) inutilização do produto;
d) suspensão da venda ou da fabricacão do produto;
e) cancelamento do registro do produto:
f) cancelarnento do alvarã sanitário:
g) interdicão total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cassacão da autorizacão de funcionamento ou da autorizaçào especial:
i) multa;
IV - alterar o processo de fabricacão de produto sujeito ao controle sanitário,

modificar a name, seus componentes e as demais elernentos objeto do
registra sem a autorizacão do órgão sanitário competente, o que sujeita a
infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do produto:
c) inutilização do prod uto;
d) interdicão total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento do alvará sanitario:
f) cassacão da autorizacão de funcionamento ou da autorizacão especial;
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g) multa; 	
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V - rotular Os produtos sujeitos ao controle sanitário em desacordo corn as
normas legais, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advert(§ricia;
b) apreensäo do produto,
c) inutilizaçao do produto;
d) cancelamento do registro do produto;
e) interdição total ou parcial do estabelecirnento, da atividade e do produto;
f) cancelamento do alvará sanitãrio;
g) cassaçao da autorizaçao de funcionamento ou da autorizaçao especial;
h) multa;
VI - deixar de observar as normas de biossegurança e controle de infecçoes

hospitalares dispostas na Iegislaçao sanitária vigente, o que sujeita o infrator
a pena de:

a) adverténcia;
b) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto:
c) cancelamento do alvará sanitãrio;
d) multa;
VII expor a venda ou entregar ao consumo produto sujeito ac , controle

sanitáno que esteja deteriorado, alterado, adulterado, fraudado, avariado,
falsificado ou produto cujo prazo de validade tenha expirado ou, ainda, apor-
lhe nova data de validade, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertêncja;
b) apreensão do produto;
c) inutjlizagao do produto;
d) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelarnento do alvará sanitário;
f) multa;
VIII - expor a venda, utihzar ou armazenar, nos estabelecirnentos de saide

privados, produto de interesse da saüde destinado exclusivamente a
distribuicao gratuita, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvará sanitário;
e) cassação da autorizaçao de funcionamento e da autorizaçao especial;
f) multa;
IX - expor a venda, manter em depósito ou transportar produto sujeito ao

controle sanitário que exija cuidados especiais de conservaçao, sem
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observância das condiçOes necessárias a sua preservacão, o que sujeita 0

infrator a pena de:
a) advertência;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) interdicão total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento do alvará sanitário;
f) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;
g) multa;
X - fazer propaganda de servico ou de produto sujeito ao controle sanitáno

em desacordo corn o aprovado no registro ou na autorizacão de
funcionarnento ou contrariando a legislacão sanitária, o que sujeita o infrator a
pena de:

a) adverténcia;
b) suspensão da vend a ou fabricação do prod uto;
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) interdicao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) imposição de contra propaganda
f) proibicao de propaganda;
g) rnulta;
XI - aviar receita em desacordo corn a prescricão médica ou odontolôgica

ou em desacordo corn a deterrninacao expressa em lei e normas
regulamentares, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertência;
b) pena educativa;
c) interdiçao parcial ou total do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvará sanitário;
e) multa;
XII - extrair, produzir. transforrnar, manipular, embalar, reembalar,

transportar, vender, cornprar, ceder ou utilizar produto sujeito ac, controle
sanitário, contrariando as condicôes higiënicas e sanitárias e a legislacão
sanitária, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) cancelarnento do registro do produto;
e) interdiçâo total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
f) cancelamento do alvará sanitáno;
g) cassação cia autorizacão de funcionamento ou da autorizacão especial;

FM
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h) multa:
XlH - deixar de fornecer a autoridade sanitária os dados sobre Os serviços,

as matérias-primas, as substâncias utiUzadas, os processos produtivos e os
produtos e subprodutos elaborados, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensáo do prod uto;
c) inutilizaçâo do prod uto;
d) suspensão da venda ou fabricaçâo do produto;
e) cancelamento do registro do produto;
f) interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
g) cancelamento do alvará sanitário;
h) proibicão de propaganda;
i) multa;
XIV - reaproveitar vasilhame de saneante ou congênere e de produtos

nocivos a saüde para embalagem e venda de alimentos, bebidas,
medicamentos. drogas, substãncias, produtos de higiene, produtos dietéticos,
cosmébcos e perfumes, o que sujeita o infrator a pena de:

a) advertência;
b) apreensão do prod uto:
c) inutilizaçao do produto:
d) cancelamento do registro do produto;
e) interdig5o. total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
f) cancelamento do alvará sanitário;
g) multa;
XV - manter, em estabelecimento sujeito ao controle sanitário, animal

doméstico que coloque em risco a sanidade de alimentos e outros produtos
de interesse da saide ou que comprometa a higiene do lugar, o que sujeita o
infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensao do produto;
c) inutilizaçao do produto;
d) interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelarnento do alvará sanitário;
f) multa;
XVI - coletar, processar, utilizar e comercializar sangue, hemocomponentes

e hemoderivados em desacordo corn as normas legais, o que sujeita o infrator
a pena de:

a) advertência;
b) apreensão do produto;
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c) inutilizacão do produto;
d) interdiçâo, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento do alvará sanitário;
f) intervencão administrativa;
g) multa;
XVII - comercializar ou utilizar placentas, órgaos, glândulas ou hormônios

humanos, contrariando as normas legais, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) apreensão do prod uto;
c) inutilização do produto;
d) interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
e) cancelamento do alvará sanitário;
f) intervençào administrativa;
g) multa;
XVIII - utilizar, na preparaçào de hormânios, órgão de animal doente ou que

apresente sinais de decomposição, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do prod uto;
d) suspensão da venda ou fabricacão do produto;
e) cancelamento do registro do produto;
f) cancelamento do alvará sanitário;
g) cassacão da autorizacão de funcionamento;
h) intervenção administrativa;
I) multa;
XIX - deixar de notificar doenca de notificação compulsória, quando tiver o

dever legal de faze-b, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) multa;
XX - reter atestado de vacinação obrigatória ou deixar de executar, dificultar

ou opor-se a execução de medidas sanitárias destinadas a prevencão de
doencas transmissiveis, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) pena educativa;
c) interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvara sanitário;
e) cassaçâo da autorizacão de funcionamento ou da autorizaçäo especial;
f) intervençâo administrativa;
g) multa;
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XXI - opor-se a exigéncia de provas imunológicas ou a sua execução pela

autoridade sanitária. o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) intervenção administrativa;
e) multa;
XXII - aplicar produto quimico para desinfestaçao e demais substáncias

prejudiciais a sake sem Os procedimentos necessãrios a proteçao humana
ou sem licenca da autoridade competente, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do prod uto;
c) interdição, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do prod uto:
d) cancelamento do alvará sanitário;
e) multa;
XXIII - aplicar produtos de desinsetizaçâo, desratizaçao e higienizaçao de

ambientes, cuja acão se faca por gas ou vapor, em galerias, bueiros, poröes,
sótaos ou Iocais em comunicação direta corn residéncias ou outros ambientes
freqUentados por pessoas ou animais domésticos, sem Iicença da autoridade
competente, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) apreensão do prod uto;
c) interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvará sanitário;
e) multa;
XXIV - reciclar residuos sólidos infectantes gerados por estabelecimento

prestador de serviços de saüde, o que sujeita o infrator a pena de:
a) advertência:
b) rnterdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) multa:
XXV - proceder a cremação de cadaver ou utilizá-lo contrariando as normas

sanitánas pertinentes, o que sujeita o infrator a pena de:
a) advertência;
b) interdiçao total ou parcial do estabelecimento e da atividade;
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) multa;
XXVI - impedir o sacrificio de animal considerado pela autoridade sanitária

perigoso para a saUde pCiblica, o que sujeita o infrator a pena de:
a) advertência;
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b) pena educativa;
c) multa;
XXVII - manter condicão de trabalho que cause dano a saide do

trabalhador, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) intervenção administrativa;
e) multa;
XXVIII - adotar, na area de saneamento, procedimento que cause dano a

saUde püblica, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia:
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento do alvará sanitário;
d) multa;
XXIX - opor-se a açäo fiscalizadora das autoridades sanitárias competentes

no exercIcio de suas funcöes ou obstá-la, o que sujeita o infrator a pena de:
a) adverténcia;
b) apreensão do produto;
c) inutilização do produto;
d) suspensão da venda ou fabricação do prod uto;
e) cancelamento do registro do produto;
f) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
g) cancelamento do alvara sanitário:
h) cassação da autorização de funcionamento ou da autorizacão especial;
i) proibicão de propaganda;
j) multa;
XXX - fornecer ou comercializar medicamento, droga e correlatos sujeitos a

prescrição médica, sem observancia dessa exigéncia ou contrariando as
normas vigentes, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) cancelamento do alvará sanitario;
d) cassação da autorizaçáo de funcionamento ou da autorizacao especial:
e) intervenção administrativa;
f) multa;
XXXI - executar toda e qualquer etapa do processo produtivo, bern como

transporte e utilização de produto ou residuo considerado perigoso, segundo
classificacão de risco da legislacào vigente, o que sujeita o infrator a pena de:
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a) adverténcia;
b) Pena educativa;
c) apreensào do produto:
d) inutilizacbo do produto;
e) suspensão da venda ou fabricaçáo do produto:
f) cancelamento do registro do produto;
g) cancelamento do alvará sanitário:
h) interdigao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
i) multa:
XXXII - deixar de observer as condiçoes higi(§nico-sanitarias na

manipulação de produto de interesse da saCide, quanto ao estabelecimento,
aos equipamentos, aos utensilios e aos funcionários, a que sujeita o infrator a
Pena de:

a) adverténcia;
b) Pena educativa:
c) apreensão do produto;
d) inutiIizaçao do produto;
e) suspensão da venda ou fabricação do prod uto;
f) cancelamento do registro do prod uto;
g) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cancelamento do alvará sanitário;
i) cassação da autorizaçao de funcionamento ou da autorizaçao especial:
j) multa;
XXXIII - fabricar ou fazer operar máquina ou equipamento que ofereça risco

pare a saüde do trabalhador, o que sujeita o infrator a Pena de:
a) advertencia;
b) Pena educative:
c) apreensâo do prod uto;
d) inutilização do produto:
e) suspensao da venda ou fabricaçäo do produto;
f) cancelamento do registro do produto;
g) rnterdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto:
h) cancelamento do alvará sanitário:
i) proibição de propaganda;
j) multa;
XXXIV - descumprir, por empresa de transporte, seus agentes e

consignatanos. comandantes ou responsáveis diretos por embarcaçao,
aeronave, ferrovia, veiculo terrestre, nacional e estrangeiro, norma legal ou
regulamentar, medida, formalidade ou outra exigéncia sanitária, a que sujeita
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o infrator a Pena de:

a) advertència:
b) Pena educativa;
c) interdiçao total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto:
d) cancelamento da alvará sanitário;
e) multa;
XXXV - inobservar exigència sanitária relative a imóvel, equipamento ou

utensIlio por quem detenha legalmente a sua posse, o que sujeita a infrator a
Pena de:

a) adverténcia;
b) Pena educativa:
c) interdicao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
d) cancelamento do alvará sanitário;
e) multa;
)KXXVI - descumprir qualquer lei, norma ou regulamento destinados a

promover, proteger e recuperar a saüde, o que sujeita a infrator a Pena de:
a) adverténcia;
b) Pena educative;
c) apreensão do produto;
d) inutilizaçao do produto;
e) suspensão da venda ou fabricação do produto;
f) cancelamento do registro do produto:
g) interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cancelamento do alvará sanitãrio:
i) cassação da autorizacão de funcionamento ou da autorizaçâo especial;
j) imposicão de contrapropaganda;
k) proibição de propaganda;
I) multa:
XXXVII - descumprir eta que vise a aplicação da legislacão pertinente.

emanado da autoridade sanitária competente, a que sujeita a infrator a Pena
H de:

a) adverténcia;
b) Pena educative;
C) apreensão do prod uto:
d) inutilizaçao do produto;
e) suspensão da venda ou fabricacão do produto;
f) cancelamento do registro do produto;
g) interdiçao, total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
h) cancelarnento do alvará sanitário;
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i) cassacão da autorizaçào de funcionamento ou da autorizaçao especial:
j) imposição de contra propaganda
k) proibiçao de propaganda;
I) multa:
XXXVIII - exercer ou permitir o exercicio de encargos relacionados corn a

promoção e a recuperação da saüde por pessoa sem a necessária habilitaçâo
legal, o que sujeita o infrator a pena de:

a) adverténcia;
b) interdigão. total ou parcial, do estabelecimento, da atividade e do produto;
c) multa.

Seço Ill
Do Processo Administrativo

Art. 114 - As rnfraçôes a legislação sanitária seräo apuradas por meio de
processo administrativo próprio, iniciado corn a Iavratura do auto de infraçao,
observados os ritos e os prazos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo Onico - 0 processo administrativo será instaurado na instância
administrativa que verificar a infração, observado o disposto no art. 23, II,
desta lei.

Art. 115 - A autoridade sanitária, no exercicio da acão fiscalizadora, lavrará,
no local em que for verificada a infraçào ou na sede da repartiçao sanitária, o
auto da infraçao sanitária, que conterá:

- nome do infrator, seu domicilio, residéncia e os demais elementos
necessários a sua qualificaçao civil:

- local, data e hora da lavratura do auto de infraçao,
Ill - descriçao da infraçao e menção 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 e do autuante:
VII - prazo para lnterposiçao de recurso, quando cabivel.
§ 1° - Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita, neste, a

mençâo do fato.
§ 20 - 0 fiscal sanitãrio é responsável pelas declaraçöes que fizer no auto

de infração, sendo passivel de puniçäo, por falta grave, em caso de falsidade
ou omissão dolosa.

Art. 116 - 0 infrator será notificado para ciéncia do auto de infraçao:
I - pessoalmente;

841
II - pelo correio ou por via postal;
Ill - por edital. se estiver em local incerto ou desconhecido.
§ 1° - 0 edital de que trata este artigo será publicado, uma (mica vez, na

imprensa oficial ou em jornal de grande circulaçäo local, considerada
efetivada a notificacao cinco dias após a publicaçao.

§ 2° - Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciéncia
disso, o fato será consignado por escrito pela autoridade que efetuou a
notificacào.

Art. 117 - Após 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° do art. 116 desta
lei.

§ 1° - 0 prazo para o cumprimento da obrigação de que trata o caput
deste artigo poderá ser reduzido ou aumentado por motivo de interesse
pablico.

§ 20 - A inobservãncia da determinação contida no edital de que trata este
artigo acarretará, além de sua execução forçada, a imposicão de multa diana
ate o cumprimento da obrigacão, sem prejuizo de outras penas.

Art. 118 - Aplicada a pena de multa, o infrator será notificado e efetuará o
pagamento no prazo de trinta dias contados da data de notificaçao.

§ 1° - 0 não-recolhimento da multa no prazo fixado neste artigo acarretará
sua inscrição para cobrança judicial.

§ 2° - A multa imposta em auto de infraçao poderá sofrer redução de vinte
por cento caso o infrator efetue o pagamento no prazo de vinte das contados
da data em que for notificado.

Art. 119 - A apuração de ilicito, em se tratando de produto sujeito ao
controle sanitário, far-se-a mediante a apreensão de amostra para a
realizaçao da análise fiscal e de interdiçao, se for o caso.

§ 1° - A apreensão de amostra do produto para a anãlise fiscal ou de
controle podera ser acompanhada de interdiçao nos casos em que sejam

- I 	 fiagrantes os indIcios de alteraçao ou adulteraçao do produto ou substància,
hipótese em que a interdição terá caráter preventivo ou de medida cautelar.

§ 2° - A análise fiscal será realizada em Iaboratório oficial do Ministénio da
SaUde ou em órgão congénere estadual ou municipal credenciado.

§ 3° - A amostra, colhida do estoque existente e dividida em trés partes.
será tornada inviol6vel, para que se assegurem as caractenisticas de
conservaçao e autenticidade, sendo uma delas entregue ao detentor ou
responsável pelo produto, para servir de contraprova, e as duas outras
encaminhadas ao laboratório oficial de controle.
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§ 40 - Se a quantidade ou a natureza do produto não permitirem a coleta da

amostra de que trata o parágrafo anterior, sera ele levado ao laboratdrio
oficial, onde, na presença do possuidor ou responsável e de duas
testemunhas, sera realizada a análise fiscal.

§ 50 - No caso de prod uto perecIvel, a análise fiscal não poderá 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 saiide,
a suspensão de venda ou de fabricaçao de produto acompanhará a
apreensão de amostra e terá caráter preventivo ou cautelar e durará o tempo
necessário a realização dos testes de provas, das análises ou de outras
providéncias requeridas, não podendo exceder noventa dias, findos os quais
sera o prod uto automaticamente liberado.

§ 7° - Da análise fiscal será Iavrado laudo minucioso e conclusivo, que será
arquivado no laboratOrio oficial, extraindo-se cópias para integrar o processo
da autoridade sanitária competente, para serem entregues ao detentor ou ao
responsável e para o prod utor, se for o caso.

§ 8° Se a análise fiscal concluir pela condenacao do produto, a autoridade
fiscalizadora notificará o interessado para, no prazo de dez dias, apresentar
recurso.

§ 90 - Imposta a suspensão de venda e de fabricacao de produto decorrente
do resultado do laudo laboratorial, a autoridade sanitária competente fará
constar no processo o despacho respectivo e lavrará o auto de suspensão.

Art. 120 - Caso o infrator discorde do resultado do laudo de análise fiscal,
poderá requerer, no prazo de dez dias contados da data da notificaçao do
resultado da análise, perIcia de contraprova, apresentando a amostra em seu
poder e indicando o seu perito.

§ 1° - Decorrido o prazo fixado neste artigo sem a apresentação de recurso
pelo infrator, o laudo da análise fiscal será considerado definitivo.

§ 2° - A pericia de contraprova não será reahzada no caso de a amostra
apresentar indicios de alteraçao ou violaçáo, prevalecendo, nessa hipátese, o
audo condenatOrio.

§ 3° - Aplicar-se-a a pericia de contraprova o mesmo método de análise
empregado na análise fiscal condenátoria, salvo se houver concordáncia dos
peritos quanto ao emprego de outro.

§ 4° - No caso de divergéncia entre Os resultados da análise fiscal
condenatória 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 laboratário oficial.
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§ 5 1 - 0 recurso de que trata o parágrafo 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
inspecão visual, deteriorados ou alterados seräo apreendidos e inutilizados
pela autoridade sanitária, sem prejuizo das demais penalidades cabIveis.

§ 1° - 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 exposicão de produto
destinado a consumo.

§ 2° - A autoridade sanitária lavrará os autos de infração, de apreensao e de
inutilizaçao do produto, os quais serâo assinados pelo infrator ou por duas
testemunhas, e nos quais serâo especificados a natureza, a marca, o lote, a
quantidade e a qualidade do produto, a embalagem, o equipamento ou o
utensilio.

§ 3° - Caso o interessado proteste contra a inutilização do produto ou da
embalagem, deverá faz6-lo no respectivo auto, o que acarretará a coleta de
amostra do produto para anábise fiscal, e será Iançado o auto de suspensão
de venda ou fabricacão de produto ate a soluçào final da pendéncia.

Art. 122 - A inutilizagAo de produto e o cancelamento do alvará sanitário do
estabelecimento somente ocorrerão apôs a publicação, no órgâo oficial ou em
jornal de grande circulaçao local, de decisão irrecorrivel. ressalvada a
hipôtese prevista no art. 120 desta lei.

Art. 123 - No caso de condenação definitiva de produto cuja alteração,
adulteraçao ou falsificaçào nâo impliquem risco a saüde, conforme legislação
sanitária em vigor, poderá a autoridade sanitária, 80 proferir a decisão,
destinar a sua distribuicão a estabelecimentos assistencias, de preferéncia
oficiais.

Art. 124 - Ultimada a instrução do processo, uma vez esgotados os prazos
para recurso sem apresentaçao de defesa ou apreciados os recursos, a
autoridade sanitária proferirá a decisão final.

Paragrafo Unico - 0 processo será dado por concluso após a publicacão da
decisão final, no órgào oficial ou em jornal de grande circulação, e a adoçao
das medidas impostas.

Seçào IV
Dos Recursos

Art. 125 - 0 infrator poderá apresentar defesa ou impugnacão do auto de
infraçao no prazo de quinze dias contados da data da notificacão.

§ 1° - Antes do julgamento da defesa ou da impugnacãO a que se refere
este artigo, a autoridade julgadora ouvirá o fiscal, que terá prazo de dez dias
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para pronunciar-se a respeito.

§ 2° - Apresentada ou não
será julgado pelo dirigente do
prirnera instância.

Art. 126 - 0 infrator poderá, ainda, recorrer da decisâo condenatória a
autondade sanitária competente, inclusive nos casos de multa, no prazo de
quinze dias de sua ciência ou pubhcação.

§ 1° - 0 julgamento do recurso deverá ser feito por uma Junta de
Julgamento, em segunda instância.

§ 2° - A Junta de Julgamento receberá o recurso e decidirá sobre ele no
prazo de dez dias contados da data de seu recebimento.

§ 3° - Mantida a decisão condenatória, caberá recurso para a autoridade
superior no prazo de quinze dias de sua ciência ou publicaçao.

§ 4 0 - A Junta de Julgamento de que trata Os parágrafos anteriores deste
artigo terá sua composição e funcionamento regulamentados por ato do
gestor do respectivo sistema de saUde.

Art. 127 - 0 recurso interposto contra decisâo não definitiva terá efeito
suspensivo relativo ao pagamento da pena pecuniária, não impedindo a
mediata exigibilidade do cumprimento da obrigaçáo subsistente.

Art. 128 - No caso de produto de interesse da saüde, decorridos os prazos
egais e considerado definitivo o laudo de análise condenatôria, será o
processo encaminhado ao órgão de vigilância sanitária federal para as
medidas cabives.

Art. 129 - Não caberá recurso na hipôtese de condenaçao definitiva de
produto em razão de laudo laboratorial confirmado em pericia de contraprova
ou nos casos de fraude, falsificaçao ou adulteração.

Titulo VI
Disposiçoes Finais

Art. 130 - A proteção policial será soticitada pela autoridade sanitána
sem pie que se fizer necessária ao cumprimento do disposto nesta tel.

Art. 131 - A remoçao de órgão. tecido e substância humanos para fins de
pesquisa e tratamento obedecerá ao disposto em Iegislaçao especifica,
resguardada a proibição de comercialização.

Art. 132 - 0 Poder Executivo encaminhará, no prazo de sessenta dias
contados da data de publicação desta lei, projeto de lei dispondo sobre a
criação dos cargos necessários ao cumprirnento desta lei, incluindo os cargos
das Diretorias Regionais de Saüde, especialmente o cargo de Fiscal
Sanitário, na carreira do Quadro de Pessoal da SaCide.

Art. 133- Os prazos previstos nesta lei serâo contados em dias corridos.
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Farágrafo anico - Não será contado no prazo o dia iniciat, e prorrogar-se-á

para o primeiro da ütit o vencimento de prazo que incidir em sábado, domingo
ou dia em que não haja expediente, por decreto de ponto facultativo.

Art. 134 - Os municipios do Estado de Minas Gerais, de acordo corn a
habilitacão, definida pelas Norrnas Operacionais do Mnistério da Sake, que
ainda não tiverern códigos de saOde ou cOdigos sanitários próprios utitizarão,
para todos os efeitos, os 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.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 230/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em
epIgrafe dá nova redaçâo ao art. 37 da Lei n° 12.727, de 30/12/97.

No 1° turno, foi a proposicão aprovada na forma do Substitutivo n° i.
Agora, volta a matéria a esta Comissão para ser analisada no 2 1 turno e ser

elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.
Fundarnentação

O projeto em pauta tern por objetivo dar destinacão especIfica a receita
adicionat sobre os emotumentos pagos aos Tabeliöes, Oficiais de Registro e
Juizes de Paz.

Atuatrnente. esses recursos constituem receita corrente ordinária. 0 projeto
em tela, corn Os aperfeiçoamentos recebidos no 1 0 turno, direciona 8%
desses recursos, que amontam a cerca de R$5.000.000,00 por ano, ao Fundo
Estadual de Assisténcia Social e ao Fundo Estadual da Crianca e do
Adotescente, e urn percentual variável de 1% a 2% para despesas com
exame de DNA para investigacão de paternidade nos processos judicrais em
que o solicitante for reconhecidamente pobre.

Conforme nos manifestamos anteriormente, entendemos que a proposrcão
tern relevante fim social, especialrnente na atual conjuntura, de recessão e
desemprego.

Propomos, inclusive, amptiar o fim social do projeto, destinando de 1% a 2%
dos recursos para investimentos visando a aquisição de equrpamentos e a
conclusão de obras retacionadas corn as unidades de saade e hospitals,
incluindo a construçao, a reforma, a ampliaçao e a aquisiçao de
equipamentos para as policlinicas da rede pübtica do saüde no Estado.

Dos problemas que afligem a populaçào brasileira, a precarredade de
atendirnento na area da saUde caracteriza, sem davrda, uma das maiores

defesa ou a impugnação, o auto de infração
órgão de vigilância sanitária competente em
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preocupacoes de seus representantes no Legislativo.

Embora sabendo que os mencionados recursos não serão suficlentes para
saner todas as dificuldades do setor de saüde, não resta düvida de que sera
urn degrau Importante a ser galgado pare a concretizacão de medidas ja
avahadas como imprescindiveis

A aquisição de equipamentos, assim como a conclusao de obras em
unidades de saüde e hospitais, induidas na Lei de Diretrizes Orcamentárjas -
LDO - a partir de legitima reivindicação popular. constituem uma necessidade
básica para a regularizaçao de urn atendimento minimo ao cidadão carente.

Finalmente, aproveitamos a oportunidade pare aperfeiçoar o projeto, a fim
de que os recursos que ele destine ao Fundo Estadual de Assisténcia Social
e ao Fundo Estadual da Criançe e do Adolescente sejam vinculados a
programas de atendimento especializado ao portador de deficiêncja, de
assisténcia a criança, ao adolescente e ao idoso.

Consubstanciamos essas propostas no Substitutivo n° 1 apresentado na
conclusão desta peca opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2° turno, do Projeto de

Lei n° 230/99. na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado:
SUBSTITUTIVO N o 1 AC PROJETO DE LEI N o 230/99

Da nova redação ao art. 37 da Lei n° 12.727. de 30 de dezembro de 1997
A Assembléra Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, passe a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 37 - A distribuiçao da receita adicional a que se referem os arts. 35 e

36 observaré o seguinte:
- 8% (oito por cento) serao destinados ao Fundo Estadual de Assisténcia

Social e ao Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, que os alocarão em
programas de atendimento especializado ao portador de deficiéncia, de
assisténcra a criança, ao adolescente e ao idoso:

II - 1% (urn por cento) a 2% (dois por cento) serão destinados a execução
da Lei n° 12.460, de 15 dejaneiro de 1997;

Ill - 1% (urn por cento) a 2% (dois por cento) serão destinados a
investimentos visando a aquisiçào de equiparnentos e a conclusáo de obras
relacionadas corn as unidades de saUde e hospitais, incluindo a construçao, a
reforrna, a amphação e a aquisição de equipamentos para as policlinicas da
rede pUblica de sa0de no Estado;

IV - o restante, no percentuel de 88% (oitenta e oito por cento) a 90%
(noventa por cento), constituirá receita corrente ordinária.".
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sale das ComissOes. 26 de agosto de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rémolo Aloise, relator - Maria Tereza Lara -

Mauro Lobo.
Redação do Vencido no 1° Turno

PROJ ETO DE LEI N° 230/99
Dá nova redaçâo ao art. 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997.
A Assembléla Legislative do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - 0 art. 37 da Lei n° 12.727. de 30 de dezembro de 1997, passe a

vigorar corn a seguinte redação:
'Art. 37 - A distribuicão da receita adicional a que se referem os arts. 35 e

36 observarã o seguinte:
- 8% (oito por cento) serão destinados ao Fundo Estadual de Assisténcia

Social e ao Fundo Estadual da Crianca e do Adolescente:
II - 1% (urn por cento) a 2% (dois por cento) serão destinados a execução

da Lei n° 12.460, de 15 de janeiro de 1997;
Ill - o restante. no percentual de 90% (noventa por cento) a 91% (noventa e

urn por cento), constituirá receita corrente ordinárra.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sue publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçôes em contrário.

PARECER DE REDAAO FINAL DO PROJETO DE RESOLUçAO N° 469/99
Corn issão de Redacão

C Projeto de Resoluçao n° 469/99. da Mesa da Assembléra, que concede
ao Governador do Estedo licence pare se ausentar do Estado, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnrca
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada. nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redacao final,
que esta de acordo com o aprovado.

PROJETO DE REsOLucAO N° 469/99
Concede ao Governador do Estado Iicença pare se ausentar do Estado.
Art. 1 1 - Fica concedida ao Governador do Estado, Sr. Itamar Augusto

Cautiero Franco, licence pare se ausentar do Estado por periodo superior a
quinze dies, a partir de 14 de setembro de 1999, para viajar aos Estados
Unidos da America do Norte.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sue publicacão.
Sale des Cornissôes, 26 de agosto de 1999.
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Elmo Braz. Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalma Diniz.

COMUNICAç0ES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou. em 25/8/99, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Cristiano Canédo, dando ciência a Casa do falecimento da

Sra. Zaira Carvaiho. ocomdo em 23/8/99, em Muriaé. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Djalma Diniz, dando ciëncia (a Casa do falecimento do Sr.

Carlito Caetano Campos, ocorrido em 23/8/99, em Ipatinga. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Francisco Tavares Lacerda, ocorrido em 19/8/99, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
Clara Aguiar. 000rrido em 17/8!99. em Várzea da Palma. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Elaine Matozinhos. dando ciência a Casa do falecimento do
Sr. Hygino Marzo Junior. ocorrido em 17/8/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
Se.)

BELO HORIZONTE, SABADO, 28 DE AGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 64 a REUNIAO ORDINARIA, EM 26/8/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, Dilzon Melo e Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: 1' Fase (Expediente); Ata -
21 Fase (Grande Expediente): Apresentacão de Proposiçöes: Proposta de
Emenda a Constituição n° 23/99 - Projeto de Lei n° 523/99 - Requerimentos
n°s 596 a 608/99 - Comunicaçôes: Comunicaçöes dos Deputados Alberto
Pinto Coelho e Marco Regis - Interrupcao e reabertura dos trabaihos
ordinários - Encerramento.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Agostinho

Patrüs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto -
AntOnio Andrade - Antonio Genaro - Arlen Santiago - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma
Diniz - Doutor Viana - Eduardo Daladier - Elbe Brandâo - Elmo Braz - Ermano
Batista - FObio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely TarqUinio - Ivo José - Joâo
Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 14hl5min. a lista de

comparecimento registra a existOncia de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro. iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra. o Sr. 2°-SecretOrio, para proceder 0 leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia. 2- SecretOria "ad hoc", procede 0 leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

0 Sr. Presidente - NOo havendo correspondOncia a ser lida, a Mesa passa a
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receber proposicoes. 	
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- Nesta Oportunidade são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçoes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N° 23/99

Acrescenta inciso ao art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 62 da Constituiçao do

Estado de Minas Gerais:
"Art. 62 - Compete privativamente a Assembléia Legislativa:

autorizar referendo e convocar plebiscito nas questoes de interesse do
Estado.".

Art. 2° - Esta emenda a Constituiçao do Estado entra em vigor na data de
sua publicação.

Sala das Reuniöes, 24 de agosto de 1999.
Rogerio Correia - Dilzon Melo - José Henrique - Durval Angelo - Paulo

Pettersen - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Ailton Vilela - Adelmo
Carneiro Leão - Elbe Brandâo - Miguel Martini - Márcio Kangussu - Bené
Guedes - Marcelo Gonçalves - Rêmolo Aloise - Fábio Avelar - Jorge Eduardo
de Oliveira - Hely TarqUinio - Luiz Fernando Faria - Sebastiâo Costa - José
Braga - Luiz Menezes - Antonio Genaro - Eduardo Daladier - AntOnio Andrade

Joâo Paulo.
- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos termos

do art. 201 do Regimento Interno.
PROJ ETO DE LEI N o 523/99

Altera disposrtivos da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, que cria o
Fundo Estadual de Deserivolvirnento Rural.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Acrescente-se ao art. 2° os incisos IV e V:
"Art. 20 - 	 ..............

IV - 0 execuçOo de programas que visem a incentivar a produçao, a
industrializacao e a comercializaçOo de determinado produto agricola;

V - 0 execução de prograrnas que visem a criaçOo de empregos e ao
aurnento da renda do meio rural, especialmente por meio de acOes voltadas
para o pequeno e para o médio prod utor".

Art. 2 0 - Suprimarn-se o inciso IV do art. 9° e a inciso III do art. 12.
Art. 3 0 - 0 inciso III do art. 3 1 , o inciso II do art. 5°, as incisos II, III, IV, V e VI

do art. 70 e a inciso I do art. 12 passam a vigorar corn a seguinte redaçOo:
"Art. 30

Ill - as associaçOes de produtores
participem de programas executados
agricola do Estado";

"Art. 50

II - excepcionalmente, sob a forma de IiberacOo de recursos a pequenos
produtores rurais e a associacOes de pequenos produtores rurais,
devidamente legalizadas, no Ombito de programas especiais definidos pelo
Grupo Coordenador, desde que se utilize, exclusivamente, a fonte de
recursos prevista no inciso IV do art. 4 0 desta lei";

"Art. 7°- ...............................................

II - financiamentos para investimentos fixos e semifixos corn prazo mOximo
de 15 (quinze) anos, incluIda a caréncia que serO de, no mOximo, 5 (cinco)
anos;

Ill - financiarnentos para custelo agricola e para capital de giro das pessoas
juridicas corn prazo maxima de 2 (dais) anos, incluIda a caréncia que sera de,
no maxima, 12 (doze) meses;

IV - reajuste monetOrio na forma definida pelo Poder Executivo para cada
programa a ser sustentado pelo Fundo;

V - taxa de juras de, no maxima, 12% (doze por cento) ao ano, na forma
definida pelo Poder Executivo para cada programa sustentado pelo Fundo,
garantida a concessão de faixas diferenciadas que beneficiem Os micro e as
pequenos produtares:

VI - garantias reais ou
agente financeiro";

"A,-+ 1')1S1 I.. 	 IL_ - ...............

- analisar, do ponto de vista da viabilidade técnica e econOrnica, as
programas de que trata a art. 2° desta lei e decidir sobre a enquadramento do
Fundo'.

Art. 4 1 - Os arts. 8°, 10 e 11 passam a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 80 - 0 FUNDERUR terO corno gestora a Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e como agente financeira a Banco de
Desenvolvirnento de Minas Gerais - BDMG.

§ 1° - 0 BDMG atuará coma mandatOrio do Estado para contratar aperação
El de financiarnento corn recursos do Fundo e para efetuar a cobrança dos

créditos concedidos, devendo, para tanto, recorrer as medidas administrativas
e judiciais necessOrias.

§ 2° - 0 agente financeiro fará jus a cornissão de 3% a.a. (três por cento ao
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rurais, devidamente legalizadas, que

pelas entidades condutoras da politica

fidejussOrias, isoladas ou cumulativas, a criteria do
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ano), a tItulo de remuneraçao pela prestaçao de serviço, incluida na taxa de
juros e incidente sobre o saldo devedor reajustado dos financiamentos.

§ 3° - Poderá ser definida, tambérn, em cada programa, urna taxa de
abertura de crédito de, no maxima, 2% (dois por cento ) do valor do
fi na ncia mento.

§ 4° - 0 agente financeiro poderá celebrar convénios corn outras entidades
püblicas do Estado para operacionalizaçao dos financiamentos, desde que a
remuneração da entidade conveniada, se houver, esteja inclulda nas
remuneracöes do agente financeiro citadas nos § & 2 0 e 30 deste artigo.

§ 5 0 - Fica o agente financeiro autorizado a transigir, para efeito de acordo,
em caso de inadimplemento, observados os critérios estabelecidos em cada
programa, excluidos os casos comprovados de sonegação fiscal.";

"Art. 10 - Compete ao agente financeiro do Fundo:
analisar Os pleitos de financiamento;

II - deliberar sobre o enquadramento dos pleitos de financiamento no âmbito
dos programas e acöes sustentados pelo Fundo, podendo, para tanto,
consultar o Grupo Coordenador e a CEPA;

Ill - aplicar Os recursos do Fundo obedecendo ao disposto nos arts. 5 0 , 60 e
70 desta lei;

IV - decidir sobre a aprovação dos pleitos de financiamento e contratar as
operaçöes aprovadas;

V - aplicar e remunerar as disponibilidades temporarias de caixa, conforme
definiçoes da Secretaria de Estado da Fazenda:

VI - promover a cobrança dos créditos cancedidos em todas as instáncias,
inclusive na esfera judicial;

VII - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados a sua
disposição, encaminhando-os a gestora do Fundo.";

"Art. 11 - Integra a Grupo Coordenador 1 (urn) representante de cada urn
dos seguintes órgãos e entidades:

I - Secretaria de Estado de Agricultura. Pecuária e Abastecimento;
II - Secretaria de Estado da Fazenda;
Ill - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
IV - Banco de Desenvolvjmento de Minas Gerais S.A. - BDMG;
V - Conselho Estadual de PolItica Agricola - CEPA.".
Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 6 0 - Revogam-se as disposiçoes ern cantrário.
Sala das Reuniöes, de 	 de 1999.
Paulo Pettersen
Justificação: 0 FUNDERUR foi instituldo enquanto instrumento da politica
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estadual de desenvolvimento agricola e de apoio as cornunidades rurais,
tendo, inclusive, abrangéncia estratégica; para isso, no entanto, tornam-se
necessárias as alteracôes ora prapostas, visando a imprimir major dinamismo
as açoes do FUNDERUR e a ampliar seu campo de atuacão, assegurando-se
a participacão dos agentes de producão e de comercializacão na formulacão
do planejamento e no acompanhamento da execução da politica rural.

As modificaçoes objetivam beneficiar as pequenos produtares rurais e a
aplicação dos recursos, de modo a permitir major desenvolvimento agricola e
ate êxodo urbano.

Quanto aos prazos contratuais, são necessérias algumas mod ificaçöes, tais
como as apresentadas a seguir.

Os créditos de custeio agricola representam as despesas que se repetem a
cada ano agricala, referentes a aperacoes de manutencão da lavoura,
coiheita e processamento. Nas empresas comerciais e industriais, são a
mesmo que crédito para capital de giro. Estes créditos são caracteristicas das
receitas e despesas projetadas no mesma ana agricola e, portanto, são
liberados e amortizados no prazo maxima de urn ano. De nada adianta que
sejam propostos prazos maiores, ja que a própria ciclo da atividade agricola
determina a seu prazo de reembolsa. 0 prazo de cinca anos, portanto, não se
coaduna cam a atividade.

Os créditos de investimento agricola são as financiamentas que visarn ao
aumento da area de plantia corn a intraducão de novas areas para produçãa;
a modernizaçao da atividade rural, par via da formação de atividades
perrnanentes (coma é a caso da cafeicultura e da fruticultura) ou a aquisicão
de rnatrizes bovinas e touras de alta linhagem, par exemplo; a aquisiçãa de
tratores, implementos agricolas, maquinas de beneficiamento da producãa,
ordenhadeiras mecânicas e de conjuntos de irrigaçãa; a construcãa de
benfeitorias, coma casas de colono, currais, cercas perimetrais, tulhas,
estabulos, etc.

Nos casos mencionados, as prazos de amartizacão, em nosso
entendimento, devem ser aumentados, de forma a compatibilizar a resultado
do fluxo de caixa das culturas (custeia agrIcala) corn as inversôes realizadas.

- Publicado, vai a prajeto as Cam issôes de Justiça, de Pal Itica Agropecuária
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 596/99, do Deputado Jaão Batista de Oliveira, salicitando seja formulado

vota de congratulacöes corn a Sr. Oldes Rodrigues da Silva JUnior par sua
eleicão e passe coma Presidente da Associaçãa Mineira de Criadores de

'I
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Zebu - AMCZ - Regional de Curvelo. (- A Comissão de Pal Itica Agropecuária.)
N 597/99. da Cornjssão de Defesa do Consumidor, solicitando seja

formulada manifestaçao de protesto pelo não-cornparecimento do Gerente
Regional da Esso a reunião destinada a debater o problerna do vazamento de
combustIvel no depósito dessa empresa em Montes Claros. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)

N° 598/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulado
voto de congratulaçoes corn a Desembargador Sérgio Lellis Santiago par sua
eleigão como Presidente do Tribunal de Justica do Estado. (- A Comissäo de
Administraçâo Ptblica.)

N° 599/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo
ao Diretor-Geral do DER-MG corn vistas a inclusão no Programa Rodoviário
Mineiro do asfaltamento do trecho Dares do lndaiá - Engenho do Ribeiro,
parte da rodovia estadual que liga aquele municipio ao de Born Despacho. (-
A Corn isso de Transporte.)

N° 600/99. da Comissão de Educaçao, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Conselho Estadual de Educação corn vistas a agilização do
processo de transformação da Fundação de Ensino Superior do Vale do
Sapucai em Universidade de Pouso Alegre.

N° 601/99, da Corn issão de Educaçao, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Educaçao corn vistas a que seja viabilizada a participação de
urn grupo de professores estaduais na Jornada Fedagógica de Barcelona, a
realizar-se em janeiro e fevereiro de 2000.

N° 602/99, da Comissão de Educação, solicitando seja forrnulado apelo ao
Ministro da Educaçao corn vistas a que seja viabilizada a participação de urn
grupo de professores estaduais na Jornada Pedagogica de Barcelona, a
realizar-se em janeiro e fevereiro de 2000. (- Distribuidos a Comissao de
Educacao.)

N° 603/99. da Cornissão de Direitos Humanos, solicitando seja consignado
nos anais da Casa, voto de congratulaçOes corn a Delegada Dilma Lelis
Ribeiro Moreira, da iSa Delegacia Seccional de Policia de Itabira, extensivo
aos funcionários da referida delegacia, pelo desempenho na condução do
caso que indciou a Sr. Gustavo Chaves Penner e outros.(- A Comissão de
Direitos Hurnanos.)

N° 604/99, da Cornissão de Direitos Hurnanos, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário da Segurança Pablica e ao representante da
Policia Federal em Minas Gerais pedido de inforrnaçoes sabre a andamento
dos inquéritos que apurarn as ameaças sofridas pelo Vereador Betinho
Duarte e famIlia. (-A Mesa da Assembléia.)
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N O 605/99, da Comissão de Direitos Hurnanos, solicitando seja rnanifestado

o repüdio desta Casa ao Tribunal de Justiça do Pará pela impunidade
decorrida do julgarnento dos acusados da chacina de Eldorado de Carajás.

N° 606/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Ministro da Justica corn vistas a que sejam tomadas providências
para se cumprir rnandamento contido no Programa Nacional de Direitos
H u manos.

N° 607/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado corn vistas a que se implernente programa
estadual de direitos hurnanos, acatando sugestão contida em documento
aprovado no Serninário Legislativo de Direitos Hurnanos e Cidadania. ( -
Distribuldos a Comissão de Direitos Humanos.)

N o 608/99, do Deputado Ivo José, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado corn vistas a que se evitem dernissôes de servidores
da COPASA-MG e da CEMIG. (- A Cornissão do Trabalho.)

Comunicacöes
- São tambérn encaminhadas a Mesa cornunicacöes dos Deputados Alberto

Pinto Coelho e Marco Regis.
Interrupcão dos Trabalhos Ordinãrios

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia interrornpe
as trabalhos ordinários para, nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento
Interno, destinar a P Parte da reunião a realizacão de homenagem ao
Exército brasileiro. pelo Dia do Soldado.

- A ata desta parte da reunião sera publicada ern outra edição.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Estão reabertos os nossos
trabalhos.

Encerrarnento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

'quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
as Deputados para a reunião de debates de arnanhã, dia 27, as 9 horas, e
para a reunião especial da rnesma data, as 20 horas, nos terrnos do edital de
convocação. Levanta-se a reu nião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 27/8/99
Presidência do Deputado Dalrno Ribeiro Silva

Surnário: Comparecirnento - Falta de quorum'.
Comparecirnento

- Corn parecern as Deputados:
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Ambrósjo Pinto - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo Daladler - Elaine
Matozinhos - Ivo José - João Paulo - João Pinto Ribeiro - José Henrique - Luiz
Fernando Faria - Marcia Kangussu - Marco Regis - Sebastião Costa -
Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de n6mero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os
Deputados para a reunião especial de logo mais, as vinte horas, nos termos
do edital de convocação.

ATA DA 23 a REUNIAO ESPECIAL, EM 23/8/99
Presidéncia do Deputado Gil Pereira

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Designaçao de Comissão -
Composiçao da Mesa - Destinação da reunião - Execuçao do Hino Nacional -
Palavras do Sr. Presidente - Palavras da Deputada Elbe Brandão - Palavras
dos Srs. Carlos Felipe, Hélio Fraga, AntOnio Claret Guerra, Mario Fontana,
Cici Santos e Claudia Tonaco - Apresentaçao do Coral da ASLEMG Entrega
de placas - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Gil Pereira - Agostinho PatrOs - Agostinho Silveira - AlIton Vilela - Alberto

Bejani - Alberto Pinto Coelho - Ambrásio Pinto - AntOnio Andrade - Antonio
JUlio - Arlen Santiago - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Eduardo
Daladier - Elbe Brandão - Elmo Braz - João Pinto Ribeiro - José Henrique -
Mãrcio Cunha - Marco Regis - Maria Olivia - Mauri Torres - Pastor George -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila,

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - As 20hl5min, declaro aberta a

reunião. Sob a protegão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Cam a palavra, a Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

Atas
- 0 Deputado Dimas Rodrigues, 2°-Secretário ad hoc", procede a leitura

das atas das duas reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Designaçao de Corn issão

O Sr. Presrdente - A Presidência designa as Deputados Alberto Bejani,
Marcia Cunha e Elbe Brandão para, em comissão, conduzirem ao Plenãrio a
hornenageado, as autoridades e as demais convidados que se encontram no
Salão Nobre.
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Corn posicáo da Mesa

0 Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa as
Exmos. Srs. jornalistas Carlos Felipe, Editor interino do Caderno de Turismo
do jamal "Estado de Minas"; Antonio Claret Guerra, Diretor-Presidente do
jamal "MG Turismo"; Mario Fontana, representante dos jornais '0 Tempo" e
"Pampulha"; Hélio Fraga, Editor de Turismo do jamal "Hoje em Dia"; Cici
Santos, representando a jamal "Diana do Comercio"; Claudia Tonaco, Editora
de Tunismo do "Jomnal de Casa"; Desembargador Munilo Pereira, 2 11-Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça, representando a Presidente,
Desembargadar LUcia Urbana; Deputado Federal Ronaldo Vasconcelos; José
Francisco de Sales Lopes, Presidente da BELOTUR, representando a
Prefeito, Celia de Castro; e a Deputada Elbe Brandão, autora do requenimento
que deu onigem a esta homenagem.

Destinacão da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear as Cademnos de

Turismo dos jornais "Estado de Minas", "Hoje em Dia", "MG Tunismo", "0
Tempo", "Pampulha", "Diana do Comércio" e "Jamal de Casa'.

Execução do Hino Nacional
0 Sr. Presidente - A Presidéncia convida as presentes a auvir a execução

do Hina Nacional.
- Procede-se a execucão do Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Razão tinha a saudoso Juscelino Kubitschek, urn dos maiores Presidentes

que este Pals já teve, quando afirmava que viajar era urna forma de se
educar e de angariar cultura.

Juscelino h muito nos deixou, mas a legada desenvoivirnentista de seu
Governo permanece, da mesma forma que a validade de sua opinião sabre
as viagens. SO que a tunismo passou a constituir, também, segmento
importante da econarnia, aa movimentar somas respeitaveis e ao gerar
grande nUmero de empregas.

Pois é esse dupla alcance do "trade tunistico, o cultural e a econOmico, que
nos ocorre, ao instalar a reuniãa especial em que a Assembléia hamenageia
as Cademnos de Turismo dos jornais "Diana do Comércia', "Jamal de Casa",
"Estado de Minas", "Hoje em Dia", "MG Turismo", "0 Tempo" e 'Pampuiha'.

Essas publicaçOes constituem seguro referencial para as mineiros que
El desejarn viajar dentro de nassa Estado, bern coma além-fronteiras. Ao

mesmo tempo, funcionam coma verdadeiras prapulsoras do turisrno
receptivo, ao destacar, em suas reportagens, as muitas atraçOes e a infra-
estrutura que Minas Gerais coloca a disposicão dos visitantes.
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Sabemos que, por trás dos Cadernos de Turismo, existe toda uma equipe,

laboriosa e dedicada. Pedimos vénia, no entanto, para destacar, pela ordem,
o nome dos respectivos editores, na pessoa dos jornalistas Rosane
Quaresma, Eustáquio Trindade, Wilson Frade, Hello Fraga, AntOnio Claret
Guerra e Valéria Quick. A eles, os cumprimentos da Casa do povo mineiro,
extensivamente a seus colaboradores

A reuniOo de hoje resulta de requerimento da nobre colega Deputada Elbe
Brandão, Presidente da Comissão de Turismo, IndUstria e Comércio, não
representando iniciativa isolada do Legislativo mineiro. Na verdade, esta Casa
vern formalizando seu apoio a atividade de forma sistemátjca e efetiva, haja
vista o Ciclo de Debates "Turismo: Realidade e Perspectivas", que aqui
mesmo fizemos realizar em junho ültimo. Foi urn encontro dos mais proficuos,
de que participaram muitos dos que hoje se juntam a nos, nessa homenagem
aos Cadernos de Turismo.

Em nome da Assembléta Legislativa do Estado de Minas Gerais,
gostariamos de encerrar estas palavras corn uma conclamaçao e corn urn
agradecimento. Conclamaçao, dirigida a sociedade mineira, que
representamos nesta Casa, para que nos ajude na obra de valorizaçao do
patrimônio histórico, artistico e ecolOgico de Minas Gerais, que é a base do
turismo receptivo em nosso Estado. Agradecimento, dirigido aos Cadernos de
Turismo que homenageamos pela contribuiçao que JO oferecem nesse
trabalho de valorizaçao, bern como no incremento do turismo como atividade
econOmica e fator de intercOmbio. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras da Deputada Elbe Brandão
A Deputada Elbe Brandão - Exmos. Srs. Deputado Gil Pereira. 2°-Secret6rio

da Assernbléia Legislativa, representando o Presidente, Deputado Anderson
Adauto: Carlos Felipe, editor interino do Caderno de Turismo do jornal
"Estado de Minas'; AntOnio Claret Guerra, Diretor-P reside nte do jornal "MG
Turisrno"; MOno Fontana, representante dos jornais "0 Tempo' e "Parnpulha";
Hélio Fraga, editor de turisrno do jornal "Hoje em Dia"; Cici Santos.
representante do jornal "DiOrio do CornOrcio'; Claudia Tonaco, editora de
turismo do "Jornal de Casa": Desembargador Murilo Pereira, 2° Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, representando o Presidente,
Desernbargador LOcio Urbano; nosso amigo e companheiro, Deputado
Federal Ronaldo Vasconcellos; José Francisco de Sales Lopes, Presidente da
BELOTUR, representando o Prefeito, Sr. Célio de Castro,' e
senhores, é impossivel entender a civilizaçOo sem a existéncia da imprensa.
Bendito seja Gutternberg, o inventor, e outros homens que preencheram, no
espaço cornpreensivej, as páginas da história a relatar o passado, o presente
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e as projeçOes fantOsticas do futuro, criadas pela imaginação fértil da
humanidade.

A imprensa que se dedica ao turismo ainda é vanguarda na crença de que
esse setor haverO de alterar os rumos econOmicos e sociais nos quatro
cantos das Minas de Drummond e das Gerais do Rosa. 0 pragmatismo,
atrelado ao lirismo da prosa mineira, precisa desbravar o seu patrirnônio
natural e cultural, cujo espIrito continua gritando pela liberdade e pela
igualdade de seus fllhos.

A homenagem que este parlamento presta, nesta solenidade, é nada mais
que a comemoracOo da consciência humana, profissional e civica dos
jornalistas que editam os cadernos de tunismo dos jornais "Estado de Minas",
"Hoje em Dia", "MG Tunismo", "DiOrio do Cornércio", "Jornal de Casa", "0
Tempo" e "Jornal Pampulha". E justo reverenciá-los como legitimos
representantes de todos aqueles que se esforcarn para fazer dos cadernos de
tunismo marcos no combate da sociedade pela conquista de meihores dias
para o Pals e o Estado. A forca da imprensa é inquestionável, e seu papel
vem sendo cumprido, mas. isolada. fica como escudeira de urn conflito sern
ventos e moinhos.

Minhas opiniOes e criticas sobre Os vOrios conjuntos que moldarn o
crescimento do turismo no Estado nunca forarn presuncosas, apenas
realistas e limitadas pelo emblema legItimo e legal do Poder Legisiativo. No
entanto, afirmo que o desenvolvimento do turismo em Minas Gerais dernanda
interfaces, sem sectarismo, entre os poderes constituidos e os segmentos
organizados da sociedade vinculados ao setor, cada qual na sua area de
atuaçao, observando seus deveres, objetivos e necessidades.

Afinal, na atualidade nOo ha como pensar no turismo sem a composicão de
todos os ingredientes comprometidos corn a harmonizaçOo dos mOltiplos
interesses, sejarn governamentais ou privados. "0 turismo vai explodir em
Minas Gerais corn o Governo, sem o Governo ou ate mesmo contra o
Governo", palavras fortes, porém conscientes e ate mesmo conciliatónias,
proferidas pelo professor George Normam Kutowa.

Neste momento, o sentirnento de mineinidade deve sen buscado naqueles
que fizeram da politica a ante da convivência humana, na adversidade das
idéjas, Muitos homens souberam compreender e transmitir esse mistério, que
é urn dogma do povo mineiro. OxalO tantos tenham aprendido esses
ensinamentos para manter acesa a chama do ideário do On. Plo Canedo, que
partiu sem pedir permissão. deixando-nos uma sensaçâo de vasta solidOo
interior, que dificilmente será preenchida. Resta-nos, porém, lutar pelo seu
legado. Façamos urn minuto de profundo e reflexivo silêncio, ouvindo em
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nossa consciência a voz desse homem sensato e guerreiro intransigente da
paz

(- Faz-se urn minuto de sil(5nclo.)
A vida continua, e espero que tenhamos aprendido as }içôes da gente

mineira e dos homens püblicos que viveram pelos séculos a construir nossa
cultura e tradiçôes, enfim, nossa histOria.

Sem düvida, outrora rico de jazidas douradas, o nosso Estado jaz agora
corn suas minas vazias e permanece, silenciosarnente, vigilante de uma
inesgotável riqueza encontrada em suas montanhas, rios, grotas, cidades e
vilas.

Tal como Os desbravadores que descobriram o ouro e o diamante de nosso
subsolo, é preciso assumirmos a funçâo de novos bandeirantes
descortinando nosso potencial turistico para o Brasil e o mundo. Entre tantos
bandeirantes do nosso tempo, estes jornahstas anunciam e divulgam nas
páginas dos jornais as belezas do nosso Estado, em todo o seu esplendor.
Muitas vezes se vestem de crIticos impiedosos dos crimes contra o
patrimônio, provenientes do descaso e da auséncia de recursos para sua
preservação.

Todo o poder que emana do povo deve ser exercido em nome do povo.
Dessa forma, a classe politica necessita entender que o turismo é o segmento
que mais rapidamente cria postos de trabalho, gera e distribui renda,
resgatando a justica social Para nossa população sedenta em viver bern. Esta
é a visão da nova ordem que vai imperar nos primeiros tempos do terceiro
milênio: o humanismo.

Mesmo que os robôs ocupem espaços, sempre haverá urn coração humano
batendo em todos os lugares e por todo o tempo. A sociedade civil sabe que
O Governo não será capaz de retirar o turismo da formaçao do PIB mineiro.
Ao contrário, espera-se do Executivo a realizaçäo de politicas piiblicas
responsáveis e sintonizadas corn as expectativas do setor privado e das
demandas existentes e conhecidas, embora este parlamento venha
cumprindo sua função precipua de legislar e fiscalizar. Igual preocupação
iremos observar corn relaçao ao Executivo Estaduat, que precisa quebrar
algumas amarras corn o passado e admitir que no turismo está o futuro de
uma Minas Gerais economicamente mais forte e justa corn o seu povo.

No rnunrcipio está o principio de tudo. Essa afirmaço pode ser a resposta
Para tantos embates que ocorrem na busca de solucöes. 0 Governo Federal
toma esse rumo ao implantar o Piano Nacional de Municipalizaçao do
Turismo, acreditando que esse segmento não se impoe sobre o desejo de urn
povo. Ha que existir uma real vontade de todos e uma consciência comum da
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populacão.

Por fim, tenho a certeza de que o trabaiho destes jornalistas extrapola sua
própria compreensâo e importância. Não tenho medo de afirmar que, ao lado
de poucos, acreditaram na alma bela e pujante das Minas Gerais, que,
embora muitas, sabe que é Unica, constituindo-se no verdadeiro berço do
nacionalismo desta Nação. Muito obrigada.

Palavras do Sr. Carlos Felipe
Exmo. Sr. Presidente; Exmos. Srs. Deputados; Exmo. Sr. representante do

Presidente do Tribunal de Justica, meus colegas de sonho, que fazem parte
da Mesa, amigos e amigas, depois das palavras da Deputada Elbe Brandão,
fica ate dificil dizermos aiguma coisa. Mas, ainda assim, gostariamos de dizer
que se torna maior o compromisso daqueles que, como nós, acreditam estar,
de certa forma, produzindo urna nova revoluçâo. Ao longo da hcstOria,
atravessamos várias revoluçôes. A iiltima talvez seja a da informática, a qual
estamos vivendo, essa globalizacäo e essa interacão a que estamos
assistindo no mundo de hoje. Mas, pouco a pouco, estamos começando a
sentir que uma outra revolucão já está se processando. 0 mundo é
curiosamente grande e curiosamente pequeno.

Hoje, através do turismo, sentimos que é muito fácil atravessarmos o que
era sonho e vivermos esse sonho. Quando éramos meninos, certamente
Koala Lampur era urn nome, urn palavrâo, mas nunca uma realidade. Hoje,
muitos conhecem Koala Lampur, sabem que existe uma capital corn esse
nome no Sudoeste da Asia, once ha templos, que tern uma história Para
contar, que tern raizes.

Pouco a pouco, nessa interaQâo que se processa, percebemos também a
distãncia que nos separa. De repente, descobrimos nossa brasilidade através
da Tailãndia e do Japão. Essa talvez seja uma das grandes tarefas de que 0
turismo nos incumbe, a de percebermos que somos pequenos, mas que
também somos grandes. Entra al urn outro aspecto vital Para o turisrno de
hoje. Não podemos apenas conhecer, precisarnos tambérn ser conhecidos.
Precisamos ir a Koala Lampur, mas precisarnos também trazer o tailandés ao
Brasil. Precisamos ir a Espanha, mas também precisamos atrair os espanhóis
Para nosso Pals. Precisamos ir a tantos espacos, mas tambérn precisamoS
trazé-los aqui. E a partir dessa integraçâo do turismo sentimos que estamos
vivendo uma revolucao.

Minas Gerais, especificamente, sofreu durante muitos anos de
esquecimento, de abandono quase crirninoso, uma vez que deixamOs de ser
urn dos principais destinos do turismo do Brash, e, hoje, chegamOs ao sétimo
lugar. Pouco a pouco, Minas vern descobrindo que tern muita coisa para



rA-
862

mostrar. Al vem urna outra etapa dessa revolução. Hoje, assistimos as
rnáquinas superando os homens, sabemos da ameaça do fantasma do
desemprego. E o turismo vern sendo uma saivaçáo, porque gera emprego
sem destruir, pelo contrário, ate ensinando a preservar. Em vez de matar as
tradiçoes, encontra nelas sua importância turistica, mostra que o folclore é tao
importante quanto urn monumento legado pelo passado. E a folciore também
é coisa viva. 0 turismo nos ensina tudo isso. E uma lição de vida que
aumenta o sonho. Vejo colegas mais antigos, corno Fontana, Hélio Fraga,
rneu mestre de tanto tempo, Claret, companheiro de tantas jornadas, rneu
amigo Cici, Claudia, a mais nova. Sou urn pouco principiante nessa histôria e
corn eles venho aprendendo que, mais do que qualquer outra coisa, temos de
continuar alimentando Os sonhos para, curiosamente, construir urna
realidade. Náo é para viver o onIrico, pelo contrário, é para pisar no châo, é
realmente para construir alguma coisa, sern nunca perder de frente, de
simbolo, de meca, de estrela, que o turismo tern de viver de sonhos para que
dessa idéia de sonho construamos urna realidade cada vez maior, seja
andando a cavalo, seja escalando caverna, seja percorrendo o mundo de
avrão, seja viajando de ônibus, seja fazendo "trekking', de qualquer maneira,
mas alimentando sonhos, gerando empregos, salvando econornias que nem
sempre estão bern neste mundo competitivo e duro de hoje. E entra al rnais
urn detaihe. Nessa cornpetiçao, a Brasil tern uma força esplêndida, que nem
sernpre conhecernos.

Não vamos nos voltar para as pessoas dos jornalistas. Nós somos
passageiros. Urn dia, outra pessoa estará no lugar que hoje ocuparnos, talvez
ate corn mais dignidade e mais profissionalisrno que todos nos.

Aproveito este mornento para referendar as palavras do Presidente, ao
Iernbrar várias pessoas. Quero prestar hornenagem ao que primeiro sonhou
nessa area, o veterano da area do turismo jornalistico em Minas Gerais.
Wilson Frade, a quern devernos rnuito, porque sonhou primeiro, antes de
todos nos. Se hoje temos urna forte imprensa jornalIstica em turismo, muito
se deve a verdadeira loucura de Wilson Frade acreditar nisso, naquete tempo.
E agradecernos em norne dele, porque de fato é ele que está aqui por todos
nos.

Queremos agradecer a hornenagem da Assembléia Legislativa. tendo
consciéncia de que esta Casa, a partir da proposiçao da nobre Deputada Elbe
Brandão, realrnente fez uma coisa que, para nos, não é pessoal, mas é a
reconhecirnento de que, no mundo de hoje, temos muito a fazer, muito a
perlustrar, porque temos que abrir rnais espacos para que mais pessoas
possam sonhar e ter o direito de viajar e conhecer lugares novos, ate dentro
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de sua própria cidade. Quern pensa que so se faz turismo indo para o exterior
está errado. Temos que corneçar aqui, e perguntaria: alguem conhece Belo
Horizonte bern, as riquezas, as coisas bonitas que esta cidade tern, as coisas
que este Estado tern, as coisas que este Pals tern? Temos certeza de que, no
dia em que conhecermos isso rnelhor, perceberernos melhor o belo que existe
a fora tarnbérn.

Em norne de todos nos, os nossos agradecimentos e urn comprornisso:
varnos continuar lutando. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Hélio Fraga
Senhores mernbros da Mesa, meus colegas, senhoras e senhores, boa

noite a todos! Dizer a que, depois do que a Felipe falou? Apenas que
recebemos esta hornenagem em norne também de cada colega nosso do
jornal, desta trincheira viva que é urn jornal no dia-a-dia, nesse sonho, como o
Felipe diz, e corn esse cornprornisso corn aquele anônirno leitor, aquele
anônimo assinante.

Quero dizer que isso apenas reforça a nosso comprornisso e a certeza de
continuarmos trilhando esse carninho, encarando a turisrno pelo seu lado
serb, não pela facilidade que ele oferece. Turisrno é rnuito rnais que viajar. E
viajar trazendo conhecirnento, é a compromisso de trazer conhecimento e
reparti-lo corn os outros. E, em cada pals visitado, olhar as aspectos mais
positivos e que podem ser Oteis ao Brasil. Corn que tristeza me lembro das
primeiras viagens aos Estados Unidos, quando via aquela organizacão do
trOnsito, aquel'a disciplina, aquele respeito 0 lei, aquelas estradas sem
nenhurn buraco. E pensava que iria voltar para Os flO5SOS buracos, para a
nosso dia-a-dia de tantos problemas de Terceiro Mundo, que, as vezes, ate
se parece corn o quinto. Mas isso reforçava dentro de rnim, de maneira rnuito
forte, aquele sentimento: Hello, vocé assumiu o cornprornisso de fazer algurna
coisa pelo seu Pals e, principalrnente, de encarar 0 turisrno corno a elevaç0o
do ser humano, como uma forma de melhorO-lo.

Neste mornento, a ser hurnano estO pisado dernais, vilipendiado dernais,
traldo dernais, enganado dernais. EntOo, temos que ser a voz de quern n0o
pode falar, o ouvido de quern nOo pode ouvir, a boca de quem esta
arnordacado e sufocado. Coma disse a Felipe, a luta continua.

Palavras do Sr. AntOnio Claret Guerra
Deputado Gil Pereira, Presidente desta sessão; representante do JudiciOrio;

Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos; caros colegas; Presidente da
TURMINAS, Fernando Lanna; Presidente da BELOTUR, José Francisco;
representante das entidades, Dalton Nogueira; Cicero Lage; demais
companheiros presentes, coma 6 born ser homenageada hoje, aqui na
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Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, corn todos vocês, nesta
sessâo solene que marca a lmportãncia da imprensa de turismo no contexto
social, politico e empresarial de Minas.

Maior é a alegna do "MG Tunsmo" por estar nesta celebraçao, que muito
nos honra, antes de tudo, por sermos uma empresa jornalistica nova, de
pequeno porte, homenageada ao lado de jornais que militam ha mais de meio
século na imprensa mineira.

A homenagem inicia as comemoraçoes dos 14 anos de circulaço
ininterrupta de nosso jornal, urn dos quatro de todo o Brasil dedicados
exciusivamente a atividade econOmica do turismo. Esse jornal é fruto da
perseverança, do idealismo, da vontade de vencer que norteia nossas
atividades ernpresariais e jornalisticas. Tudo foi planejado corn claros
objetivos: o de servir a Minas, cobrindo uma lacuna. Fomos preparados corn
fé, numa atitude positiva. corn metas perseguidas corn persistência e
tenacidade. Enfrentamos e continuarnos a enfrentar muitas dificuldades ao
longo destes 14 anos de trajetória, rnas conseguimos nos estabilizar,
modernizamos o padrão gráf'ico. E urn jornal em cores, e já estamos no novo
tarnanho 'standard" recomendado pela Associaçao Nacional de Jornais.

Podemos dizer que o "MG Turismo" está no nivel das grandes publicaçoes
nacionais especalizadas em turismo. E o que é mais importante: corn a forca
e o prestIgio da opinião pUbhca. do "trade" turistico, das entidades de classe
dos leitores, dos anunciantes. E esse prestIgio que nos conduz, sempre, a
grandes jornadas vitoriosas, corno o prêmio "MG Turismo", já realizado por
oito vezes consecutivas, e a promoção "Mulher Influente", que será realizada
pela terceira vez.

Senhoras e senhores. desde a nossa fundação. corn Enio Fonseca, aqul
presente, que hoje e Diretor Emérito do jamal, e o saudoso Elber Monteiro de
Castro Araajo e, depois, corn minha querida mulher, Suely Calais Guerra
Diretora de Expansao, estabelecemos corn o "trade' turIstico de Minas uma
relação de fidelidade e confiança que somente o tempo constrói. Afinal
escrevemos juntos a história do turismo mineiro. Temos a nosso crédito lutas
rnemoráveis que se concretizaram em projetos, obras e realizaçoes que
beneficiaram o turismo mineiro. Além do mais, somos o primeiro jornal de
turismo do Brash a ter acesso a Internet, corn leitura em todo o rnundo.

Senhoras e senhores. nossa Ultima edição deu a manchete: "Turista
canadense denuncia precariedade de Ouro Preto". Por correio eletrOnico,
acessando a nossa "home page" no Canada, a historiadora e escritora Lynne
Barbara nos comunicou as dificuldades de urn turista estrangeiro no Brasil. 0
hotel em que ficou na cidade patrimônio cultural da humanidade não aceita
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"travellers" cheques. Os cartöes de Banco dela não funcionavam nos caixas
eletrônicos da cidade, e o Banco do Brasil cobra USS20,00 para trocar
USS100.00. Assuntos como esse, nosso jomnal divulga para colaborar corn
turismo mineiro, pedindo, nesta ocasião, a atencao da Comissão de Turismo
desta Casa, presidida pela Deputada Elbe Brandão.

Amigos do turismo, o Brasil, por diversas vezes, já se mostrou superior as
crises que tern enfrentado, temos imensa capacidade para responder
positivamente as dificuldades, o que, as vezes, não ocorre em outras partes
do mundo.

lnformaçôes apuradas pelo "MG Turismo". na Organização Mundial de
Turismo - OMT -' em Madrid, na Espanha, dão conta de urn salto sensacional
do nürnero de turistas internacionais no Brasil, em 1998. Recebernos
5.500.000 turistas; somos agora a 27° destino turistico mundial; h poucos
anos, nem entrávamos no "ranking" de 40 destinos da OMT. Na publicacão
"Destaques do Turismo em 99". passou a ocupar a 27a colocaçao, dando urn
salto gigantesco, ja due estava em 39° lugar. A Franca continua lider
absoluta, desde 1990. agora corn 70 milhöes de turistas, rnas houve
modificaçao no segundo posto, corn a Espanha passando as Estados Unidos.
Os cinco primeiros paises são Franca, Espanha, Estados Unidos, Italia e
Reino Unido.

Para finalizar, lembro a participação que tivemos, como Presidente da
ABRAJET de Minas Gerais e agora como Diretor Nacional, no seminario
legislativo sobre turismo, iniciativa da Deputada Elbe Brandão e do Deputado
Federal Ronaldo Vasconcelos. Foi urn marco na história do turisrno de Minas
e fixou urn divisor de aguas: antes e depois do seminário.

Ao final, urna palavra ao Deputado Cristiano Canédo: nossos sentirnentos
pela morte, no final de semana. do Dr. Pio Canedo. ex-Vice-Governador de
Minas, ex-Presidente da Assembléia Legislativa, grande amigo de nossa
farnilia, minha e de Suely, conselheiro e incentivador do "MG Turismo" nas
horas mais dificeis.

Quero cumprirnentar o Presidente desta sessão e agradecer a Deputada
Elbe Brandão. autora da proposicão, a honra de receber tao consagradora
homenagem na noite de hoje.

Palavras do Sr. Mario Fontana
Já que todo a mundo disse que, depois dos nobres oradores que me

C antecederam não poderia dizer nada, you tentar dizer alguma coisa. Acho que
o pessoal foi urn tanto otirnista em relação ao turismo, mas a turismo no Brasil
ainda está engatinhando. Acho muito justa esta homenagem prestada pela
Deputada Elbe Brandão a mim e aos editores dos cademnos de turismo de



fl

'11

866
Minas Gerais, já que precisamos realmente de estirnulo.

Gostaria de contrariar o Antonio Claret, porque, apesar dessa estrutura
formidãvel que tern o Brasil, estamos apenas engatinhando no que tange ao
recebirnento do turismo estrangeiro. 0 mundo. no dia 12 de outubro. var
registrar urna população de 6 bilhöes de habitantes e, segundo o "World
Travel Organization". 800 milhöes de pessoas estarão viajando pelo rnundo.
Este ano. deverernos receber, mais ou menos, 3 milhOes de turistas. Esse
nümero de 5 milhöes é urn pouco furado. A maioria deles vern da Argentina,
do Uruguai. do Pareguar. Os turistas do MERCOSUL é que aparecern no
Brasil. A participaçOo do turista estrangeiro no Brasil é rnuito pequena e, ern
Minas Gerais. é praticarnente ridicula. Ternos que estirnular o turismo
dornéstico, e isso os jornalistas de cadernos de turismo encarregam-se de
fazer, as vezes. corn muitas dificuldades. porque a publicidade nOo
corresponde a isso. Nós, pelo menos, começarnos no "0 Tempo" e no
"Pempulha" corn urn caderno todo, de oito e dez pOginas, mas tivernos que
restringi-las. Agora vamos Iançar novemente urn caderno maior. Em Mines
Gerais. a situacOo estO urn pouco drOstica.

O Governador Itamar Franco, ate agora. não resolveu o problerna da
norneaçOo do SecretOrio de Turisrno. Ele tern apenas quatro anos para
Governar, e já são passados oito rneses.

O problerna de Minas Gerais é muito sério. As estOncias hidrominerais
estOo em plena decadOncia. Hotéis e mais hotéis estOo fechando suas Dortas.
Hotéis que funcionavarn corn 30 apartarnentos estOo funcionando corn 15. As
cidades nOo tern imaginagio pare criar urn turisrno de etrativos. 0 turisrno das
cidades históricas ainda perrnanece porque é o atrativo i:inico em Minas
Gerais. 0 panorama nOo é dos rnais otirnistas para o turismo no Brasil.
Estamos atravessando urna crise econOrnica rnuito grande. A dolarizaçOo e a
queda do real deveriarn favorecer o turismo externo, corn os estrangeiros
vindo para cO, o que tarnbérn nOo estO acontecendo. HO qualquer coisa de
errado na politica turistica do Brasil. Sornos urn fracasso perante o turismo
mundial. A Franca recebeu 74 rnilhOes de turistas, a Espanha, 54 rnilhOes, os
Estados Unidos, 52 rnilhOes, e nos nOo recebernos 3 rnilhOes de turistas.
Estamos atravessando urna fase drOstica no turismo. HO urna rnelhoria,
porque dizem que a segurança rnelhorou no Rio de Janeiro, mas hO defeitos
e mais defeitos. 0 Fernando Lanna, Presidente da TURMINAS, estO
reconhecendo a falta de sinalizaçOo turIstica e disse que vai dar urn jeito
nesse problerna aqui em Minas Gerais.

Desculpem todo esse choro, mas a verdade é que isso é o que acontece no
nosso Pals. Somos urn Pals de 160 rnilhOes de habitantes, corn urna
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estrutura fabulosa. Conheço o mundo inteiro, nossas praias são as mais
bonitas e as rnelhores do mundo, no entanto perdemos para o Caribe. para o
Heval e pare as praias do MediterrOneo. HO alguma coisa errada na poiltica
turIstica do Brasil. Algurna coisa precise ser feite.

Achei rnuito justa a lembrança da Deputade, porque o Legislativo nunca se
embra de nos. Tentamos fomenter o turisrno fornecendo inforrnacOes,
tentando criar urna composicOo do turismo, principalmente do turismo
doméstico. Fazemos isso e por esse motivo echo essa lernbranca muito
egradOvel e. sobretudo, estirnulante. Estou hO 20 anos nesse 'métier", e nos,
que escrevernos sobre turismo, precisamos de estirnulo. Varnos ver se corn
essa politica econOmica do Governo de desvalorizaçOo do reel venharnos a
receber rnais estrengeiros, resolvendo o probleme da falta de segurançe no
Bresil, o que se disserninou la fore. 0 problema não é tOo grande, mas 0
Brasil estO corn uma imagern ruim. Varnos torcer pare que este Pals irnenso e
extreordinOrio, pelo rnenos nos 500 anos de nosse descoberta, possa
rnelhorar urn pouco, e que o turisrno revitalize, corn a grace de Deus e de
todos nos. Muito obrigedo. (- Palmas.)

Paiavras do Sr. Cici Santos
Exrno. Sr. Presidente da Mesa. Deputedo Gil Pereira, de rninhe querida

Montes Cleros, terra que prezo muito e da qual sou cidedão honorOrio; rneu
agradecimento 0 Deputada Elbe Brendão, por essa hornenagern eos jorneis
que professarn o turisrno em sues pOginas. 0 turismo, como todo rnundo
sabe, é ume coise rnuito dificil. Não é coisa fOcil, que quelquer urn pode fazer.
Como sernpre disse, quern monte uma egéncia de viagem tern que ser
corn petente, tern que saber e conhecer do assunto. AgOncie de viagem nOo é
butique. é coisa de profissioneE. Trabaihar corn turisrno nOo é como vender
roupe, é necessOrio conhecer o assunto e saber vender. Isso é importante
tarnbém pare nos, que sornos analistas. Temos que saber vender o produto
turistico. Mines Gerais precise muito disso. As potencialidades que ternos des
Oguas, des cidedes históricas, podern e devern ser exploradas. São
ecanhadas em funçOo da potencialidade de tantos outros loceis do mundo
nessa concorréncie bastente desleal.

Digo desleal, porque eles tern rnais gabarito, vivéncie e conhecimento. Urn
Pals como o nosso, que tern 500 anos, não pode competir corn o Egito, que
tern tantos enos, ou corn e Grécie e a ItOlia. E muito dificil, principalmente
historicamente. Precisarnos de ajuda, principalmente do Governo, porque é
preciso que campanhas sejarn feitas, como se fez em Santa Catarina. no
ParanO e, principalmente na Bahia, porque é urn Estado forte nesse setor,
investe no turismo e em propegandes, procurando lever os turistas pare 10. 0
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Ceará tambérn faz isso, assim corno todos os Estados do Nordeste.
Também precisamos fazer isso, corn a apoio do Governo, porque não se

faz turismo sem dinheiro. Falarnos mwto sobre estatisticas e quero reavivar
uma lembrança que meu nobre companheiro Carlos Felipe citou, corn murta
razão, mas esqueceu de uma pessoa que foi urn pioneiro do turismo, que foi
o jornalista Antero de Alencar, poeta, medico e Coronel de Policia. Ele, sim,
foi a pioneiro, lutou muito pelas águas, criou promoçöes fantástrcas, rodou
Minas Gerais sozinho. "comendo" poeira, porque naquele tempo havia muita
poeira, fazendo a união das águas.

Varnos voltar para o presente, pois isso é coisa do passado. Ern Belo
Horizonte, construiu-se urn aeroporto internacional para que as aeronaves
saissern de lé e, depois, tiraram-se as aeronaves de Ia e essas foram levadas
para a Pampuiha: urn dos dois tern que acabar. Confins precisa de ajuda. E
preciso fazer voftar os vOos para la, mas corn rigor. Se continuar corno está,
acaba fechando. Precisarnos bataihar por isso, para que se possa, pelo
rnenos, dividir de uma maneira consciente. E sá isso. Não you alongar-me,
porque discurso é born ate cinco minutos. Agradeço a todos por essa
homenagern, principalmente aos Deputados, e deixo urn abraço a todos as
presentes. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras da Sra. Claudia Tonaco
Boa forte. Discurso e uma coisa cornplicada, não tenho a eloqUéncia do

Carlos Felipe, talvez por causa disso acabe caindo no cliché de falar que 0
turismo é a grande indüstria do futuro, é aquela que mais cresce no mundo
inteiro, é a indi:istria sem charniné, que recupera a patrimOnio histórico,
arquitetônico e artistico, é a indUstria que preserva. Dentro desse universo do
turismo, acho que cabe a midia, corno urn todo, o papel não 56 de divulgar,
desde Os simples pacotes e os roteiros pelo mundo inteiro, ate divulgar e
promover iniciativas que são feitas em prol do turisrno, e lutar pela meihoria
do turismo, principalmente do Norte do Estado. Acho que, hoje. cada urn deu
uma mostra, corn suas opiniöes próprias, de urn panorama geral, urn quadro
de corno está nosso turisrno hoje. A midia e as jornalistas fazern isso porque
arnarn e acreditam no turismo, porque existe rnuita bataiha e rnuita luta em
busca de urn ideal, de urn sonho, como a Carlos falou. Lernbro-me de urn
filósofo chines, Lyn Yun Tang, que disse que a viajante perfeito é aquele que
não sabe de onde veio e nem para onde vai.

Está na hora do nosso turismo saber para onde vai, está na hora de ter
objetivos e metas para curnprir, a fim de chegarmos a algum lugar born.

Lembro-me também do Arnir Klink, que falou que basta uma bUssola para
diferenciar uma viagem de urna aventura. Então, que nos sejarn dados urna
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bUssola, uma régua, compasso, a que for, para conseguirmos ser uma
poténcia no turismo. Não so o nosso Estado como também todo o Brasil tern
condicöes de serem grandes no turisrno. Estarnos ainda engatinhando, mas,
se não dermos urn passo, o outro nào vern.

Iniciativas corno essas nos fazem continuar a acreditar no nosso papel, no
papel da imprensa e no turismo tambérn. Em norne do "Jornal de Casa", do
EustOquio Trindade, que é a Editor-Geral do jornal, e da Rosane Quaresma,
quero agradecer todos vocés. Muito obrigada. (- Palmas.).

Apresentacao do Coral da ASLEMG
O Sr. Presidente - A Presidéncia convida todos vocés a ouvirem a coral da

Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais -
ASLEMG -, sob a regéncia do maestro Guilherme Braganca.

- Procede-se a apresentacão do Coral da ASLEMG.
Entrega de Placas

o Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar, a cada
representante dos Cadernos de Turisrno dos jornais homenageados, placas
alusivas a esta homenagern, corn Os seguintes dizeres:(- Lé:) "0
reconhecirnento da Assembléia Legislativa pela seriedade, cornpetência e
profissionalismo desse jornal na divulgação, debate e promocao dos assuntos
de interesse turistico de Minas Gerais, contribuindo corn a arte e a ciência da
informação, para a desenvolvimento dessa importante atividade cultural,
econômica e social."

- Procede-se a entrega das placas.
Encerrarnento

O Sr. Presidente - Cumprido a objetivo da convocação, a Presidéncia
rnanifesta seus agradecimentos as autoridades e dernais convidados pela
honrosa presenca e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
reunião extraordinária de amanhã, dia 24, as 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a reunião ordinária, também de amanhã, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 16a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,
COMUNICAcAO E OBRAS PUBLICAS

As quinze horas do dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e
nove, cornparecem na Sala das Cornissöes as Deputados Alvaro AntOnio,
Bilac Pinto e Olinto Godinho, membros da supracitada Comissão. Havendo
nümero regimental, a Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara aberta a
reuniâo e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Bilac Pinto,

FIWR
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dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidéncia distribui Os
Projetos de Lei n o

s 402 e 410/99 ao Deputado Bac Pinto e 415/99 ao
Deputado Arlen Santiago. Prosseguindo, o Presidente passa a discussão e a
votação de proposiçöes que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléja. 0 Presidente submete a votaçâo os Requerimentos n os 499,
509, 510, 512, 513, 514, 515, 537, 538 e 539/99, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 25 de agosto de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Wanderley Avila.

ATA DA 15 a REUNIA0 ORDINARIA DA COMISSA0 DE SAUDE
As nove horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Edson Rezende, César de Mesquita, Adelmo Carneiro Leão,
Carlos Pimenta e Cristiano Canédo, membros da supracitada Comissão.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Edson Rezende,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado César de Mesquita, dispensa a Jeitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissào presentes.
o Presidente informa que a reunião tern por finalidade debater sobre o tema
"Oferta e Necessidade de Unidades de Terapia Intensiva Infantis no Estado
de Minas Gerais". A Presidéncia convida os seguintes convidados a tomar
assento a mesa: Srs. Armando Gonçalves Costa. Secretário de Estado da
SaOde; Marilio Malagutti Mendonça, Secretário Municipal de Saüde. de Belo
Horizonte; Paulo Tarcisio, Gerente da Maternidade do Hospital PUblico
Regional, de Betim: Celso de Castro Matias Neto, Secretário Municipal de
Saiide, de Juiz de Fora; João Carlos Brant, Assessor de Apoio Institucional da
Diretoria Metropolitana de SaUde, de Belo Horizonte. 0 Deputado Edson
Rezende justifica o motivo pelo qual solicitou esta reunião. 0 Presidente
registra a presença da Sra. Valéria de Melo Rodrigues Oliveira, Diretora
Adjunta da Diretoria Metropolitana de SaUde da Capita!, e, a seguir, passa a
palavra ao Sr. Armando Costa. para as suas consideraçOes iniciais.
Participam dos debates todos os convidados, na ordem mencionada, e
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Após, o Presidente
passa a discussão e votaçao de proposiçoes da Comissào. 0 Deputado
César de Mesquita apresenta requerimento do Deputado Adelmo Carneiro
Leão, em que solicita seja realizada audiéncia püb!ica desta Comissâo corn
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as ComissOes de Direitos Humanos e do Trabalho, para se discutir a
formaçao do Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos do Portador de
Deficiéncia Fisica. Submetida a votaçOo, é a matéria aprovada. A seguir, o
Deputado Edson Rezende passa a direcao dos trabalhos ao Deputado César
de Mesquita para apresentar requerimento de sua autoria, em que solicita
seja realizada audiência pablica corn profissionais da area médica e a
sociedade civil, para se debater o tema "Anãlise da Conjuntura acerca das
Escolas Médicas". Colocada em votacão, é a proposição aprovada. Ato
continuo, a Presidéncia convida o Sr. Armando Costa para participar da
próxima reunião da Comissão, a fim de apresentar o planejamento de sua
Pasta e debater sobre os recursos destinados a saCide no orçamento para o
ano 2000. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece o
comparecimento dos parlamentares e dos convidados, convoca Os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes. 26 de agosto de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canédo - César de Mesquita -

Adelmo Carneiro Leão - Carlos Pimenta.
ATA DA 13a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

F!SCALIZAcAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As nove horas e quarenta e cinco rninutos do dia vinte e quatro de agosto

de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Adelmo Carneiro Leão e Miguel
Martini, membros da supracitada Cornissão. Havendo némero regimental, 0

Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Mauro Lobo, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
debater, corn convidados, em audiência püblica, propostas de alteraçOes no
Sistema Tributário Nacional a serem encaminhadas a Comissão Especial da
Reforma Tributária da Câmara dos Deputados. 0 Presidente convida a
compor a Mesa os seguintes convidados: Srs. José Augusto TrOpia Reis,
Secretário da Fazenda; Fernando Damata Pimentel, Secretário Municipal da
Fazenda de Bela Horizonte: Silvio Grossi, Superintendente da AMM; Arlete
Nogueira, Presidente da União dos Vereadores do Estado de Minas Gerais -
UVEMIG -; Pedro Parizzi, Assessor de Assuntos Legislativos da FIEMG; Euler
da Cunha Peixoto, representante da FEDERAMINAS; José Aparecido de
Padua, Presidente do SINDFISCO; Maria Laura Santos, Assessora JurIdica
do CDL, representando a Sr. Manoel Bernardes, Presidente dessa
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associaço. A seguir, o Presidente tece comentárjos iniciais e ressalta a
mportânoa do tema debatido. Fazem suas exposiçöes, cada urn por sua vez.

todos Os convidados, conforme consta nas notas taquigráficas. 0 Presidente
defere requerimento dos membros da Comissão em que solicitarn seja
realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais para se apreciarem os Pareceres para o 10 Turno do
Projeto de Lei no 48/99. Cumprida a finaUdade da reuniäo, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares e dos convidados e os subsidios por
estes prestados a Comissão, convoca Os membros da Comissâo para a
próxima reuniäo extraordinâria, a reahzar-se em 26/8/99, conforme edital a
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise - Maria Tereza

Lara.

TRAMITAçA0 DE PROPO5IcOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 114/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei no
114/99 visa a declarar de utilidade pUblica a Associação Santarritense de
Assisténcia - ASA -, corn sede no Municipio de Santa Rita de Caldas.

A requerimento do autor, o projeto foi desarquivado, em conformidade corn
o art. 180, § 2°, do Regirnento Interno.

Publicada em 11/3/99, vem a matéria a esta Corn issao para exame
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, IU, 'a, do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
De acordo corn o art. 10 da Lei n o 12.972, de 27/7/98, a entidade a que se

pretende seja declarada de utilidade pUblica deve ser pessoa jurIdica, ter sua
diretorra composta por pessoas idôneas e nao rernuneradas pelo exercicio de
suas funçöes e estar em funcionamento ha mais de dois anos.

Examinada a documentaçao juntada ao processo. constatarnos que a
instrturçao preenche os requisitos constantes na referida lei. Dessa forma,
torna-se habilitada ao tItulo de utilidade püblica.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionajjdade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 114/99 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -
Antonio JCiIio.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI NO 368/99
Comissào de Constituicão e Justica

RelatOrio
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epigrafe tern por

objetivo declarar de utilidade püblica a Associacao dos Protetores dos Pobres
de Crucilândia - ASSOPOC -, corn sede no MunicIpio de Crucilândia.

0 projeto foi publicado em 5/6/99 e, a seguir, encaminhado a esta
ComissOo, a qual compete examiná-lo, atendo-se aos lindes estabelecidos no
art. 102, 111, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Do exame da documentacào, verifica-se que a entidade a que se refere o

projeto é uma sociedade civil sem fins lucrativos, que se encontra em
funcionamento ha mais de dois anos, e sua diretoria é constituida por
pessoas idôneas.

Corn amparo no art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, verifica-se que a
entidade em tela está apta a receber o titulo declaratório de utilidade püblica.

Conclusâo
Tendo em vista o aduzido, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 368/99 na forma
apresentada.

Sala das Corn issOes, 26 de agosto de 1999.
Antonio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lam.
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 463/99

Comissào de Constituição e Justiça
Relatôrio

O Deputado Fábio Avelar, por meio do Projeto de Lei no 463/99, pretende
seja declarada de utilidade piiblica a Associação Cornunitárra de Taquaraçu
de Baixo, corn sede no MunicIpio de Santa Luzia.

Publicada em 5/8/99, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, "a". do Regimento
Interno.

Fundarnentação
Os requisitos para a declaração de utilidade püblica de entidades estão

enunciados no art. 1 0 da Lei no 12.972, de 27/7/98. Pelo exame da
documentaçao que instrui o processo, constata-se o inteiro atendimento as
exigências, razâo pela qual não vislurnbramos Obice a trarnitaçao do projeto.
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Conclusão

Em face do aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 463/99, na forma original.

Sala das Corn issöes, 26 de agosto de 1999.
AntOnio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 465/99

Corn issão de Constituiçao e Justiça
RelatOrio

O Projeto de Let n° 465/99, do Deputado Ambrósio Pinto, objetiva declarar
de utilidade pübhca o Centro de Estudos EspIritas Casa da Luz, corn sede no
Municlpio de ltajubá.

Publicada em 5/8/99, vem a matéria a esta CornissOo para exame
preliminar, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentaçao
A entidade supramencionada tern personalidade juridica, está em

funcionamento ha mats de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idOneas e que nao recebem rernuneração pelo exercicio de suas funçOes.
Constatamos, assim, o pleno atendimento as disposiçOes legais em vigor,
razão por que não encontramos óbice a tramitaçào da matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 465/99 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - AntOnio Julio -

Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 470/99

Comissão de Constituiçâo e Justica
RelatOrio

0 Projeto de Le n° 470/99. da Deputada Elbe Brandão, visa a declarar de
utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Santa Margarida, corn sede nesse municipio.

Publicada em 6/8/99, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102, lii, 'a", do Regimento
lnterno.

Fundamentaçao
A citada entidade, constitulda e em funcionamento ha mais de dois anos,

tern personalidade juridica, e sua diretoria é formada por pessoas idOneas e
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que nada recebern pelos cargos que ocupam.
Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos da Lei n° 12.972, de

27/7/98, que disciplina o processo declaratório de utilidade publica: entretanto,
apresentaremos emenda ao projeto, apenas para retificacao do nome da
entidade.

Conclusão
Pelas razOes aludidas, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 470/99 corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N° 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 Fica declarada de utilidade pOblica a Associacao de Pals e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Santa Margarida, corn sede nesse municlpio.".
Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - AntOnio Julio -

Eduardo Daladier - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 471/99

Comissão de Constituicao e Justiça
RelatOrio

O Projeto de Lei n° 471/99, do Deputado Bené Guedes, objetiva declarar de
utilidade püblica a Associação dos Aposentados e Pensionistas de São João
Nepornuceno - AAPSJN -, corn sede no Municlpio de São João Nepornuceno.

Publicado em 6/8/99, vern o projeto a esta Comissão para ser examinado
preliminarrnente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, IlL "a", do
Regimento Interno.

Fundamentacão
A rnatéria e regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os

requisitos para a declaracao de utilidade pUblica, os quais foram plenamente
atendidos, conforme comprova a docurnentação constante no processo.

Verificamos, assim, que a entidade tern personalidade jurIdica, está em
funcionamento ha mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idOneas e que não recebem remuneracão pelo exercIcio de suas funçOes.

Entretanto, faz-se necessário apresentar emenda ao art. 10 da proposição,
para acrescentarmos a sigla pela qual a instituição também é conhecida.

Conclusão
Diante do relatado, conclulmos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 471/99 corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N o 1
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"Art. 10 - Fica declarada de uti!idade pUblica a Associaçao dos Aposentados

e Pensonjstas de São João Nepomuceno - AAPSJN -, corn sede no
MuncIpio de São João Nepomuceno'

Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1999.
Antonio Ji.ilio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 472/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatórjo

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pbl:ca o Esporte Clube União Vargem Alegre - UVA -'
corn sede no Municiplo de Ervá!ia.

Conforme procedimento previsto nos arts. 188 e 102. III, "a". do Regimento
Interno, a proposlçao, após ser publicada em 6/8/99, foi distribujda a esta
ComissOo para ser examinada preliminarrnente quanto aos aspectos jurIdico,
constitucional e legal.

Fundamentacao
O assunto materjajizado no projeto está sujeito aos ditames da Lei n0

12.972, de 27/7/98, que estabelece critérios para a declaracão de utilidade
püblica, os quais, no caso, foram plenamente atendidos conforme comprova
a docurnentacao apensa ao processo.

Examinados tais documentos, constatamos que a referida entidade está em
funcionamento ha mais de dois anos e tern personaljdade juridica e sua
diretoria é composta por pessoa idôneas que nOo recebem remuneracao pelo
exercIcio de suas funçOes.

Faz-se necessárjo apresentar emenda ao art. 1° da proposicao para
acrescentarmos a sigla pela qual a instituiçao também é conhecida.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 472/99 corn a Emenda n° 1, a seguir
apresentada

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
'Art. 10 - Fica declarada de utilidade pOblica o Espor-te Clube União Vargem

Alegre - UVA -' corn sede no MunicIpio de Ervália.".
Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1999.
Errnano Batista, Presjdente - Eduardo Daladier, relator - Antonio Julio -

Agostinho Silveira.
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PARECER PARA TURNO UNCO DO PROJETO DE LEI N o 473/99

Cornissão de Constituição e Justica
Relatório

De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o Projeto de Lei n° 473/99 objetiva
declarar de utilidade pCiblica o Tempo Umbandista Amor e Redencão, corn
sede no Municipio de Leopoldina.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/8/99, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado prelirninarmente, nos termos do disposto no
art. 188, c/co art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
De acordo corn o art. 1 0 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, para obter o titulo de

utilidade pOblica a entidade deve ser pessoa juridica, ter sua diretoria
composta por pessoas idOneas e não remuneradas pelo exercicio de suas
funçOes e estar em funcionamento ha mais de dois anos.

Analisando a documentaçao juntada aos autos, constatamos que a
instituição pleiteante preenche os requisitos constantes na referida lei,
tornando-se habilitada ao titulo declaratório proposto.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 473/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

Antonio JUlio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 474/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pUblica o Esporte Clube Laranjal, corn sede no Municipio
de Laranjal.

Publicada em 6/8/99, foi a proposicao distribuida a este órgao colegiado, ao
qual compete examinU-lo atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102, III.
'a", do Regimento Interno.

Fu ndamentação
Da análise da documentação, verifica-se que o Esporte Clube Laranjal é

urna sociedade civil que se encontra em pleno funcionamento hO mais de dois
anos e que sua diretoria, composta por pessoas idOneas, nOo é remunerada.

Corn base no que dispOe o art. 1° da Lei n° 12.972, de 27/7/98, que regula a
matéria, conclui-se que a entidade em tela preenche todos os requisitos para
receber o titulo declaratUrio de utilidade pUblica.
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Conclusão

Pelo exposto, concluimos pela juridicidade pela constitucionalidade e pela
legandade do Projeto de Lei n° 474/99 na forma apresentada.

Sala das Corn issöes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Julio, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara.
PARECER PAR.A TURNC UNICO DO PROJ ETO DE LEI N° 475/99

ComrssOo de Constituiçao e Justiça
Relatórjo

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em epigrafe tern por
finatdade declarar de utilidade pUbUca o Conseiho Central do Divino Espirito
Santo de Barbacena da Sociedade de São Vicente de Paulo. corn sede no
Municipio de Barbacena.

Nos termos regimentals, a proposiçao foi publicada no "Dario do
Legisfativo", em 6/8/99, e a seguir encaminhada a esta Cornissão, 0 qual
compete exarninO-la atendo-se aos lindes estabelocjdos no art. 102, 111, "a".
do Regirnento Interno.

Fundamentacao
Pelo exame da documentaçao, verifica-se que a entidade de que trata a

proposiçao em tela é uma sociedade civil sem fins lucrativos que se encontra
em funcionamento hO mais de dois anos e que sua diretoria é constituida por
pessoas rdôneas que nada recebem pelo exercicio de seus cargos.

De acordo corn o art. 10 da Lei n° 12.972, de 27/7/98, o qual regulamenta a
matéria, verifica-se que a entidade citada estO apta a receber o tItulo
declaratório de utilidade p/ibiica.

ConclusOo
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade pela constitucjonaljdade

e pela legalidado do Projeto de Lei n° 475/99 na forma apresentada
Sala das ComissOes, 26 de agosto do 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara - Antonio Julio.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N`476/99

Corn issOo de ConstituiçOo e Justiça
Relatóno

De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pUblica a Casa da Cultura Monsenhor Geraldo Mendes
Monteiro. corn sede no MunicIpio de Laranjal.

Publicada em 6/8/99, vern a rnatéria a esta ComissOo para exame
preliminar, conforme dispOe o art. 188. c/c o art. 102. III. 'a', do Regimento
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Interno.

FundamentaçOo
A proposiçOo encontra-se corretamente instruida corn os documentos

indispensOveis 0 declaracao de utilidade pOblica, prevista na Lei n° 12.972, de
27/7/98, que regulamenta a matéria.

Constatamos, pois, quo a entidade mencionada no projeto tern
personalidade jurIdica, estO em funcionarnento ha mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idãneas e que não são remuneradas polo
exercicio de suas funçoes.

ConclusOo
Polo exposto, concluimos peta juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 476/99 na forma original.
Sala das CornissOes, 26 de agosto do 1999.
AntOnio J011o, Presidente - Ermano Batista. relator - Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 477/99

Cornissão do Constituição e Justiça
RelatOrio

De autoria do Deputado Wanderley Avila. o projeto de lei em epigrafe tern
por finalidade declarar de utilidade pOblica a Loja Maçônica das Vertentes,
corn sede no Municipio do Tiradentes.

A proposição foi publicada no "DiOrio do Legislativo" em 6/8/99 e, a seguir,
distribuida a este órgão colegiado, ao quat compete exarninO-la, nos termos
do art. 188, c/c o art. 102. Ill, "a", do Regimento Interno.

FundamentaçOo
Conforrne o exame da documentaçao, verifica-se quo a entidade, sediada

no Municipio do Tiradentes, é uma sociedade civil sem fins lucrativos, em
funcionamento hO mais de dois anos. cujos Diretores são pessoas idOneas e
quo não são remuneradas polo exercicio dos cargos quo ocupam.

Corn amparo no art. 1° da Lei n° 12.972, do 27/7/98, que dispOe sobre a
declaraçOo de utilidade pObtica. conclui-se quo a entidade citada estO apta a
receber o titulo declaratório proposto.

Conclusão
Em face do retatado, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

o pela legalidade do Projeto de Lei n° 477/99 na forma apresentada.
Sala das CornissOes, 26 de agosto do 1999.
Ermano Batista. Presidente - AntOnio JOlio. relator - Maria Tereza Lara -

Eduardo Daladier - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N`481/99
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Corn issão de Constituiçäo e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Bilac Pinto, a projeto de lei em epigrafe visa a

declarar de utilidade pübUca o Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca -
CENCOMBRAN -, corn sede no Municipio de Caldas.

Seguindo o procedimento previsto nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno. a proposição, após ser publicada, foi distribulda a esta
Comissão. a fim de ser examinada quanto aos aspectos juridico,
constitucional e legal.

Fundarnentação
A proposição encontra-se corretarnente instruida corn os documentos

indispensáveis a declaraçao de utilidade püblica, prevista na Lei no 12.972, de
27/7/98, que regulamenta a matéria.

Uma vez que as exigéncia ali mencionadas foram inteiramente atendidas,
conforme se pode constatar pela análise dos autos do processo, não
encontramos óbice de natureza constitucional e legal a tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 
481/99 na forma apresentada.

Sala das Comissöes. 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Agostinho Silveira -

AntOnio Jlilio.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 494/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epIgrafe tern por
objetivo declarar de utilidade püb!ica o Recanto Santa Luzia, corn sede no
MunicIpio de Bueno BrandOo.

0 projeto foi publicado em 13/8/99 e, a seguir, encaminhado a esta
Cornissão, a qual compete examiná-lo, atendo-se aos limites estabelecidos
no art. 102, Ill. 'a', do Regimento Interno.

FundamentaçOo
Do exame da documentaçao que instrui os autos do processo, verifica-se

que a entidade em tela é uma sociedade civil corn personalidade juridica;
encontra-se em funcionamento ha mais de dois anos e que as cargos de sua
direçao são ocupados por pessoas idOneas nOo remuneradas pelo exercicio
de suas atribuiçOes.

Em face do disposto no art. 10 da Lei n o 12.972, de 27/7/98, que dispOe
sobre a outorga de tItulo declaratório de utilidade pOblica estadual,
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depreende-se que a Recanto Santa Luzia está apto, do ponto de vista legal, a
receber a mencionada honraria.

Curnpre-nos apresentar ernenda a proposicão corn o objetivo de dar ao art.
1 0 redacao que atenda convenientemente 0 boa técnica de redaçao
legislativa.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluimos pela juridicidade. pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 494/99 corn a Ernenda no 1. nos termos
que se seguem.

EMENDA No 1
DC-,-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pOblica o Recanto Santa Luzia, corn

sede no Municipio de Bueno BrandOo.".
Sala das CornissOes, 26 de agosto de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Antonio Jilio -

Eduardo Daladier - Maria Tereza Lara.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 510/99

Corn issOo de ConstituicOo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado César de Mesquita, a projeto de lei em epigrafe
tern por objetivo criar a Medaiha Calmon Barreto. destinada a homenagear
pessoas fisicas ou juridicas que se tenham dedicado ao desenvolvimento de
atividades culturais e turisticas no Estado.

A praposição fol publicada em 21/8/99 e, a seguir, distribu Ida a este orgOo
colegiado, ao qual compete apreciO-la preliminarrnente. estritamente quanto 0
juridicidade. 0 constitucionalidade e 0 legalidade, conforme estabelece a art.
102, Ill, "a", do Regirnento Interno.

FundamentacOo
Da leitura dos arts. 25, § 1 1 , e 22. da ConstituiçOo Federal. infere-se que a

instituição de homenagem honorifica é matéria de competéncia legislativa
reservada aos Estados federados.

Corn efeito, a mencionado parOgrafo estabelece que aos Estados são
reservadas as competéncias que nOo Ihes sejam vedadas pela própria
ConstituiçOo da Repabuica, ao passo que 0 art. 22, ao arrolar as matérias de
competència legislativa exclusiva da UniOo, não faz referéncia Oquela de
natureza semeihante a da que se encontra em comento.

Quanta ao exame da pertinéncia da proposição no ámbito estadual,
cumpre-nos observar que o inciso XVII do art. 90 da Constituiçao rnineira
atribui ao Governador a competência privativa de conferir condecoração e
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distinçao honorIficas; ainda assim, repito, a proposição em análise não está
eivada de vicio de inrciativa, porquanto a referida imposiçao inequivocamente
diz resperfo a competéncia material, nao a de legislar. Tanto é assim, que o
autor do projeto teve o curdado de incluir no seu texto a previsâo de que as
condecoraçoes serao entregues pelo Governador do Estado (art. 30)

Por firn, afirmamos não vrslumbrar óbrce de natureza jurIdica a aprovação
do projeto de lei em apreciaçao.

Conclusâo
Em face do aduzido concluimos pela juridicidade, pela constifucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei no 510/99 na forma apresentada.
Sala das Comissöes. 26 de agosto de 1999.
Antonio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator 	 Eduardo Daladier -

Maria Tereza Lara - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 110/99

Comissào de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autorra do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epigrafe objetiva
doar ao Municipio de Frutal imôvel que especifica.

A requerimenfo do próprio autor, o projeto foi desarquivado, em
conforrnidade corn o art. 180, § 2 0, do Regimento Interno, e, de acordo corn 0
art. 188, c/co art. 102, III, "a', do mesmo Diploma, a proposiçao, após ter sido
publicada, for distribulda a esta Comissão. para ser exarninada em seus
aspectosjurIdico constitucional e legal.

Fundamentacao
0 imóvel descrito no projeto de lei em análise consta de ferreno corn area

de 972m 2 , srtuado no Municipro de Frutal, doado inicialmente ao Estado pela
munrcrpalidade doaçao essa pura e simples, sem encargos.

Em cumprimento a exigéncia contida no art. 18 da Constituiçao Estadual e
no art. 17, I, da Lei Federal no 8.666, de 21/6/93, que institui as normas gerais
para licrtaçoes e contratos da administracao pUblica. no âmbito dos Poderes
da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos municipios, alterada pela Lei
Federal no 8.883, de 8/6/94, o crivo autorizatjvo dos membros desta Casa é
condiçao "sine qua non' para que o Poder Executivo possa realizar contratos
civis corn bens imóvejs püblicos.

A autorização deste parlamento encontra respaldo no fato de o imóvel
encontrar-se desocupado e de a administração municipal tencionar construir
no local casas populares, vindo atender, dessa forma, ao interesse püblico,
prrncipio básico que conforma Os atos e os contratos adrninistrativos.

Sendo a destinaçao futura compativel corn os interesses da comunidade,
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parece-nos que a doaçâo se faz oportuna e resultará em beneficios para ela.
Assim sendo, nao encontramos óbice a tramitaçao da rnatéria.

Entretanto, objetivando atender a meihor técnica legislativa, apresentamos
emenda ao art. 1 O da proposicao.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 110/99 corn a seguinte Ernenda n o 1.
EMENDA N O 1

Dé-se ao art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de Frutal o

imOvel constituldo pelos lotes n
o
s 6, 7 e 8 da quadra n° 360, corn area total de

972m 2 (novecentos e setenta e dois metros quadrados), situado na Rua João
Signorelli, no MunicIpio de Frutal, registrado sob o no 11.453, f]. 1 do livro n°
2, no Cartório de Registro de lrnóveis da Comarca de Frutal.".

Sala das Comissöes. 26 de agosto de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relator - Agostinho Silveira

- Sebastiao Costa - AntOnio Julio - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE REsoLuçAo N O 309/99

Comissào de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, a proposição em tela aprova
convOnio celebrado em 8/4/99 entre os Municipios de Pedro Leopoldo e
Ribeirâo das Neves, para modificaçäo de lirnites intermunicipais.

Publicado em 13/5/99, 0 projeto vem preliminarrnente a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, nos termos regimentais.

Fundamentaçao
A Constituiçao da RepOblica, no caput" do seu art. 18, consagra o princIpio

da autonomia dos municipios, como entes federados. mandamento esse
transposto para a Carta mineira, cujo art. 165, § 10, dispOe que "o Municipio,
dotado de autonomia polItica, administrativa e financeira, organiza-se e rege-
se por sua Lei Organica e demais leis que adotar, obseriados os princIpios
da Constituiçao da Republica e os desta Constituiçào".

Nos termos do art. 62, XXVI, da Constituiçao Estadual, compete
privativamente a Assembléia Legislativa aprovar convênio intermunicipal para

"H rnodificação de lirnites, cornpetência que se expressa por rneio de projeto de
resoluçao, de acordo com o disposto no art. 194 do Regimento Interno.

A proposiçOo vern acompanhada do termo do convénio firmado pelos
Prefeitos dos dois rnunicipios interessados e da proposta de descrição dos
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novas limites, corn a respectiva indicação cartográfica, elaborada pelo
Instituto de Geociências Aplicadas - GA -, entidade estadual legalmente
habilitada para faze-b. Acompanham, ainda, o projeto em exame as primeiras
vias da Lei Municipal no 2.194, de 30/12/98, do Municiplo de Ribeirão das
Neves, e das Leis Municipais n

o
s 2.402. de 29/12/98, e 2.441, de 5/7/99,

ambas do Municlpio de Pedro Leopoldo, que autorizam as respectivos chefes
do Poder Executivo a permutar as areas indicadas na documentacáo
elaborada pebo IGA.

Diante do exposto, atendidas as normas constitucionais e regimentals que
regulam a matéria, entendemos que nâo ha Obice de natureza juridica a
tramitaçao do projeto nesta Casa Legislativa.

Par razöes de ordem técnica, entretanto, torna-se necessário inserir como
anexo da proposição a texto integral do convênio, que contém a descricào
dos novos limites intermunicipais.

Conclusão
Pelas razöes apresentadas, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Resoluçâo no 309/99 corn
as Emendas n

o
s 1 e 2, que a seguir apresentamos.

EMENDA N O 1
Acrescente-se ao projeto a seguinte anexo:

"Anexo .....
(a que se refere a art. 10 da Resolucao n o , de de 	 de 1999.)

Termo de convênio que celebram as Municipios de Pedro Leopoldo e
Ribeirão das Neves, para permuta de territórios.

O Municlpio de Pedro Leopoldo, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Ademir Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro, identidade no M-
517.676 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o no 160.715.576-15, e, de outro
ado, a Municipbo de Ribeirão das Neves, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Ailton de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, identidade no M-
1.959.834 - SSP-MG, inscrito no CPF sob o n o 024.748.916-68, resolvern
celebrar a presente convênio, mediante adoção das seguintes cláusulas e
condiçOes.

Cláusuba Primeira - Do Objeto
1.1 - Constitui objeto do presente convénia a formalizaçao da alteraçãa dos

limites territoriais dos MunicIpios de Pedro Leopoldo e Ribeirão das Neves, de
acordo corn as respectivas Leis Municipais n

o
s 2.402, de 29 de dezembro de

1998, e 2.194, de 30 de dezembro de 1998.
1.2 - A modificacão dos limites, objeto do presente instrumento, importara

na permuta formal entre ambos Os municipios, de uma area de
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aproximadamente 2,5k M2, pertencente ao Municlpio de Pedro Leopoldo, e de
outra area de aproximadamente 1,7k M2, pertencente ao Municipio de Ribeiro
das Neves.

Cláusula Segunda - Dos Novos Limites
2.1 - Os novos limites entre Os Municipios de Pedro Leopoldo e Ribeirão

das Neves passam a ser as seguintes: Comeca no divisor de águas dos
córregos do Tijuco e da Mata, no ponto fronteiro as cabeceiras do córrego do
Ferreirinha; desce par esse córrego ate sua foz no córrego da Mata, desce
por esse córrego ate sua foz no ribeirão das Neves; sobe par esse ribeirâo
ate a foz do córrego do Barreiro; segue pebo divisor da vertente da margem
direita do córrego do Barreiro ate o seu entroncamento corn a divisor de
águas do córrego do Sitio, na serra do Amola-Foice; contorna as cabeceiras
do córrego do SItio ou Cachoeirinha e continua pebo divisor de águas dos
córregos das Areias e do SItio ate defrontar a cabeceira do córrego do Açude;
alcança essa cabeceira e desce pebo córrego ate a foz de urn pequeno
afluente da margem esquerda, a primeiro a montante da barragem do acude,
sobe par esse afluente ate a confluéncia de seus dais braços formadores,
sobe a encosta fronteira, transpôe a divisor de aguas e alcanca a cabeceira
do córrego que banha a Sltio Areias, descendo par ele ate sua foz no ribeira
Areias.

Clausula Terceira - Dos Efeitos Legais do Convênio
3.1 - A eficácia do presente convénia fica candicionada a sua aprovacäo

pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art.
62, inciso XXVI, da Constituição do Estado.

E, para firmeza e validade de tudo quanta flcou aqui ajustado, é a presente
canvénia assinado em quatro vias de igual tear e forma, pelas partes e
testemunhas presentes ao ato.

Pedro Leopoldo/Ribeirão das Neves, 8 de abril de 1999.
Ademir Gonçalves, Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo
Ailton de Oliveira, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves
Testemunhas: Carlos Aurélia Andrade do Carmo, M-2.314.863; Ademir

Eustaquio Vieira, MAER - 170.922.".
EMENDA N o 2

Suprima-se o art. 2 0, renumerando-se as demais.
Sala das Corn issôes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Julio, relator - Agastinho Silveira -

Sebastiäo Costa - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 365/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
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Relatório
De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epigrafe dispoe

sobre a associação do Poder Executivo corn entidades civis sem fins
lucrativos para conceder créditos a ernpreendedores e dá outras
providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 5/6/99, o projeto foi distribuIdo as
comissöes competentes, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos juridico,
constitucional e legal da matéria, fundamentado nos seguintes termos.

Fu ndam entaçao
A proposição em exarne autoriza o Poder Executivo a participar de uma

associação civil, corn o objetivo precipuo de repassar recursos financeiros
que promovarn o acesso de pequenos ernpreendedores ao microcrédito. A
proposiçâo define o termo "empreendedor", para os fins a que se destina a
associaçao, como "aquele que desenvolva atividades que conjuguem a
trabalho e a gestao do ernpreendimento, em especial Os microprodutores
urbanos ou rurais, pequenos empreendedores, prestadores de serviços e
cooperativas em geral de produtores ou associados". além de fixar em
R$2.000.000.000,00 o valor do repasse a ser realizado pelo Estado para o
inlcio das atividades da associacão, denominada Associaçao de Crédito
Popular do Estado de Minas Gerais - ACPEMG.

Não obstante a preocupação do autor corn a crescente fndice de
desemprego e o interesse pCiblico de que se reveste a iniciativa, as medidas
propostas encontram ôbices constitucionais intransponiveis a tramitaçao da
matéria.

Corn efeito, a interferência do poder pUblico na organização de uma
associação privada é vedada pela Constituição da Repiblica, a luz do
disposto do art. 50 , inciso XVII, "in verbis":

'Art. 50
XVIII - a criação de associaçöes e, na forma da lei, a de cooperativas

independem de autorização, sendo vedada a interferéncia estatal em seu
funcionamento;".

Sobre a citado artigo, a constitucionalista José Afonso da Silva, em sua
obra 'Curso de Direito Constitucional Positivo", assim leciona: "A liberdade de
associaçao, de acordo corn o dispositivo constitucional em exame, contém
quatro direitos: a de criar associação (e cooperativas), que não depende de
autorizaçâo; a de aderir a qualquer associaçao, pals ninguém poderá ser
obrigado a associar-se; a de desligar-se da associaçao, porque ninguém
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podera ser compelido a permanecer associado, e a de dissolver
espontaneamente a associacão, já que não se pode compelir a associação a
existir(16 a ediçao, Maiheiros Editores Ltda., 1999, p.270).

For outro lado, ha que se observar o princIpio da independéncia e harmonia
entre Os Poderes, a que significa dizer que urn Poder não pode interferir nas
atribuiçöes de outro, como propöe a iniciativa parlamentar, ao atribuir
obrigaçoes a órgãos do Poder Executivo.

Na esteira desse entendimento, impöe-se a apresentacao do Substitutivo no
1, na conclusão, a fim de que a matéria possa prosperar nesta Casa
Legislativa. Corn efeito, a substitutivo que apresentamas aproveita as idéias
básicas do projeto original, que poderão ser viabilizadas por meio do
Fragrarna Estadual de Crédito Popular, instituldo pela Lei no 12.647, de
21/10/97, conhecido popularmente coma "Banco do Povo". Propomos
alteraçoes nessa lei, de modo a ampliar as objetivos do programa,
conternplando em suas metas a prornoçào de estudos técnicos que possam
atestar a viabilidade dos empreendimentos financiados corn as seus recursos.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos, pals, pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 365/99 na forma do
seguinte Substitutivo n o 1.

SUBSTITUTIVO N O I
Altera a art. 10 e a paragrafo Unico do art. 30 da Lei no 12.647. de 21 de

outubro de 1997, que institui a Programa Estadual de Crédito Popular e dá
outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 art. 10 da Lei no 12.647, de 21 de outubro de 1997, passa a

vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica instituido a Programa Estadual de Crédito Popular e

Assessoramento Técnico, cam a objetivo de possibilitar a acesso ao crédito
ao pequeno empreendedor e ao rnicroempreendedor, individual ou associado,
e ao assessoramenta técnica de projetos, par meio da prarnoçao de estudos
sobre a viabilidade dos empreendimentos, visando a criaçâo ou a expansäo
de atividade econôrnica.

Parágrafa ünico - Considera-se empreendedor, para as fins desta lei,
aquele que desenvolve atividades que conjuguem a trabalho e a gestão do
empreendimento, em especial as microempreendedores urbanos e rurais, e
as prestadores de serviços e cooperativas de produtores ou associados.".

Art. 2 0 - 0 paragrafo Unico do art. 30 da Lei n o 12.647, de 21 de outubro de
1997, passa a vigorar cam a seguinte redaçao:

U
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"Art. 30 -
Parágrafo ünico - A decisão relativa a concessão de financiamento ao

beneficiário final será tomada por órgào colegiado constituido no âmbito do
municipio ou do grupo de municIpios onde for executado o programa,
mediante a apresentação da análise da viabilidade técnica e econômica do
projeto peta Comissão Estadual de Emprego.".

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4 0 - Revoga rn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara, relator - Eduardo Daladier -

Antonio Julio - Sebastião Costa - Agostinho Silveira.
PARECER PAR.A 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 372/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autona da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epigrafe
dispOe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das acOes de saOde no
Estado e dO outras providências.

Publicado no "Diário do Legistativo" de 5/6/99, foi o projeto distribuido a esta
ComissOo para ser apreciado quanto aos aspectos jurIdico, constitucional e
legal, em conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

FundamentaçOo
O projeto de lei em anOlise consolida em urn so instrumento legal os direitos

dos usuOrios do Sistema Linico de SaOde - SUS -, consagrados na Carta
Magna e em leis esparsas, de forma a facilitar o pleno conhecimento e o
exercicio desses direitos.

A autora da proposiçOo buscou enfatizar o tratarnento integral e igualitOrio,
conforme determina a Constituiçao da RepUblica, em especial no seu art. 196.

Sob o comando do art. 24, XH, "in fine", c/c o art. 197, ambos da
ConstituiçOo da RepOblica, o législador federal elaborou a Lei OrgOnica da
SaUde, a Lei Federal n° 8.080, de 1990, que dispOe sobre as condicaes para
a promoçOo, a proteçao e a recuperação da sa/ide, a organizaçOo e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dO outras providências. Corn
essa norma geral a projeto em estudo estO compatibilizado.

O projeto estO em harmonia, também, corn a Lei Federal n° 5.991, de 1973,
que dispoe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacOuticos e correlatos, e corn a Lei Federal n° 6.360, de 1976,
que dispOe sobre a vigilOncia sanitOria a que ficam sujeitos Os rnedicamentos,
as drogas, as insumos farmacêuticos e correlatos, os cosméticos, as
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saneantes e outros produtos, normas essas que, juntamente corn os seus
respectivos decretos regulamentadores, foram recepcionadas pela
Constituição Federal, uma vez que estão em consonOncia corn as disposicOes
doseu art. 197.

0 projeto estO de acordo, ainda, corn COdigo de Etica Médica, aprovado
pela Resolucao n° 1.246, de 1988, do Conselho Federal de Medicina.

A Iuz dos argumentos apresentados, não vislumbrarnos Obices de natureza
juridica, constitucional e legal a trarnitaçao do projeto nesta Casa; hOo de ser
promovidas, todavia, algurnas alteraçoes no projeto corn vistas ao seu
a perf e içoa m en to

Nesse passo, a uso concomitante das expressOes "usuários" e "usuOrias",
quando a direito quer se referir a quaquer deies, rnostra-se inadequado e
incompativel corn as disposicOes contidas no art. 5 1), I, da Carta Magna, que
declara a igualdade jurIdica entre hornens e muiheres. Assim, por meio da
Emenda n° 1, uniforrnizarnos a tratamento dado pelo prajeto aos homens e as
muiheres, usando tão-sornente a palavra "usuOrias", que, no masculino plural,
alcanca as dois géneras. A Emenda n° 1 aperfeicoa a redacaa do dispositivo
e acrescenta a palavra "pUblicos' apOs a mençao aos servicos e as acOes de
saOde. Ocorre que não pode a Estado interferir na reiacão de direito privada
estabelecida entre urn particular e a instituicao prestadora do serviço de
saUde, sob pena de invadir a seara do Direito Civil e violar a reserva de
competéncia conferida pela Carta Magna 0 União para legislar sobre essa
matéria. Portanto, ha que se restringir a abrangência do prajeta aos usuOrios
dos serviços püblicos de saOde.

As Ernendas n°s 6 e 7 suprirnem, respectivamente, as arts. 7 11 e 8° do
projeto. Esses dispositivos exigem que a instituiçOa prestadara do servicO
pCiblico de sake dé aos usuários do serviço pUblico a mesmo tratamento
dispensado aos usuOrios que firrnararn corn ela contrata particular.
Naturalmente, a contrato firmado pela instituiçOo corn o particular tern suas
próprias clOusulas, que podem ou nOo coincidir corn as constantes no
contrato firmado corn a poder pOblico. Considerando, assim, a distinta
natureza desses contratos e a peculiaridade de cada urn, a rnanutencãa
desses dispositivos viria a impedir a assistência complernentar, de cunho
Particular, e que tern as suas prOprias norrnas e diferenciaçOes vinculadas a
pianos, contratas e convênios, nOo padendo a tratamento a tItulo gratuita ser
oferecido nas rnesmas condiçoes.

A Ernenda n° 2 reOne em urn sá dispositivo as disposiçOes contidas no art.
5° e no incisa XXIII do art. 2°, urna vez que ambos cuidarn do mesmo terna,
concernente aos direitas do usuOrio ao prévia conhecimento sabre o

prwq
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de pesquisa, sabre seus riscos e benefIcios e aspectos da evolução da
patologia.".

EMENDA No 3
Acrescente-se ao art. 2 0 o seguinte inciso XXIV, renumerando-se as

demais:
"Art. 20 - ..............................................................
XXIV - consentir ou recusar a ser submetido a experimentaçao ou

pesquisa.".
EMENDA N°4

Suprima-se o art. 5 0 .
EMENDA No 5

Suprima-se o art. 6°.
EMENDA No 6

Suprima-se art. 70.
EMENDA N`7

Suprima-se o art. 8°.
EMENDA N o 8

Suprima-se o art. 9°.
EMENDA N o 9

Suprima-se o inciso XI  do art. 20.
EMENDA N o 10

Suprima-se o inciso XIX do art. 20.
Sala das Corn issöes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista. Presidente - Antonio JUlio. relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara - Sebastião Costa.
PARECERFARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°413/99

Corn issão de Constituicao e Justiça
Relatório

.	 De autoria do Deputado Chico Rafael, a proposicão em exame dispOe sabre

	

zi 	 a colocaçOo a disposiçao, na Internet, dos dados relativos as licitagbes
pUblicas prornovidas par órgãos integrantes da administração pUblica

	

i	 estadual.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 26/6/99, foi o projeto distribuido as

Comjssoes de ConstituicOo e Justica, de AdministraçOo PUblica e de
Fiscalizaçao Financeira e Orçarnentária, cabendo preliminarrnente a esta
Comissao o exame de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos

	

I	 termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.
Fundamentacão

0 projeto, nos termos de seu art. 1°, tern par objetivo obrigar as Poderes do
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tratamento quando este for experimental ou fizer parte de pesquisa. Nesse
passo, procedemos a supressão do art. 5° par meio da Emenda no 4.

0 art. 6 0 do projeto cuida tambérn de direito do usuário dos serviços
pObhcos de saide, razão pela qual promovemos a sua supressão par meio da
Emenda no 5 e, concomitanternente, pela Emenda n o 3, aditarnos ao art. 2° o
inciso XXIV, que repete o conteOdo do artigo suprirnido.

Apresentarnos, tambérn. a Emenda n o 8, que suprime o art. 9 0 do projeto.
Esse dispositivo determina que, no caso de descumprimento da lei, será
irnediatamente suspensa a transferéncia dos recursos do SUS para a
entidade infratora. Em que pese ao intuito da legisladora, tal medida proposta
no dispositivo poderá implicar a temivel possibilidade de paralisação do
atendimento prestado pela entidade aos usuários do serviço pOblico de
saOde, corn a conseqüente possibilidade do abandono dessa comunidade
desprotegida e fragilizada pela doença. Alérn disso, estaria o Estado
descurnprindo sua obrigaçao constitucional de cuidar da saUde e da
assisténcia pOblica, como bern determina o art. 23, II, da Carta Magna.

A conduta proposta no inciso XII do art. 2° do projeto mostra-se
rnpraticável, dada a exigéncia de as medicamentos prescritos para cada
paciente estarem acompanhados de bula. Seria necessário que para cada
medicamento fossem impressas intlirneras bulas, já que vários pacientes,
dependendo do tempo de internação, poderão fazer uso de urn mesmo
medicamento. Em vista desse fato, apresentamos a Emenda n o 9, supressiva
do dispositivo citado.

Par fim. a Ernenda no 10 suprirne o inciso XIX do art. 2 0 do projeto. Ocorre
que se mostra irnpraticável para o servico pOblico assegurar a presença de
urn especialista em recém-nascidos em cada parto realizado no Estado.

Conci usão
Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 372/99 corn as seguintes Emendas nos
1 a 10.

EMENDA No 1
D&-se ao "caput" do art. 1° a seguinte redaçâo:
"Art. 1° - As acoes e as serviços pOblicos de sake no Estado serão

realizados de forma integral, garantido o acesso universal e igualitário de
seus usuários.".

EMENDA No 2
D6-se ao inciso XXIII do art. 2° a seguinte redaçâo:
"Art. 20 - 	 ..................................
XXIII - ser inforrnado se o tratamento proposto é experimental ou faz parte
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Estado a colocar a drsposiçao para consulta, na Internet. os dados e as
nformacoes relativas as licitaçoes piblicas promovidas pelos órgãos
integrantes da administraçao pUblica estadual.

Segundo definiçao da empresa forte-americana Microsoft Corporation, "a
Internet e uma rede global de computadores que se comunicam usando uma
linguagem comum, E como usar o sistema telefônico internacional - ninguém
é dono nem controla o sistema como urn todo, mas as conexöes säo feitas de
tal maneira que ele funciona como uma grande rede".

o art. 211 relaciona, em seus incisos, Os dados e as informaçôes a serem
colocados a disposiçao, quais sejam os dos sistemas de registro de preços
de bens e serviços mantidos pelos órgãos; os avisos, a partir da data de sua
publrcaçao no "Minas Gerais", contendo Os resumos dos editais de
concorréncias, tomadas de preços, concursos e leilöes, e outros.

Nos termos do art. 22, XXVII, da Constituiçao da Repüblica, compete
privativamente a União legislar sobre normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para a administraçao pübhca, direta
ou indireta, incluldas as fundaçoes instituidas e mantidas pelo poder pUblico,
nas diversas esferas de governo, e as empresas sob seu controle. Em
atendimento ao comando constitucional, a Lei Federal no 8.666 (a chamada
Lei de Licitacoes). de 21/6/93. que estabelece normas gerais sobre licitaçoes
no ãmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municipios, estatui, no § 3 0 do art. 3°, que a licitação não sera sigilosa. sendo
acessiveis ao püblico seus procedimentos, salvo o conteüdo das propostas
ate sua abertura.

o princIpio da publicidade nas Iicitaçoes exige que seus atos e termos
sejam efetivamente levados ao conhecimento dos interessados A
observância desse princIpio é exigida pelo art. 21 do citado diploma, que
estabelece a obrigatoriedade de os avisos contendo os resumos dos editais
de concorréncias, tomadas de preços, concursos e leilães serem publicados
no minimo uma vez, corn antecedéncia no diário oficiaf da União, do Estado
ou do Distrito Federal, conforme se trate de licitaçao feita por órgão ou
entidade da administraçao pablica federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal.

Cumpre observar que os dwersos incisos, alIneas e parágrafos do citado
art. 21, bern como outros thspositivos da mesma lei, ampliam a exigéncia de
ampla publicidade dos principars atos que compöem o processo de licitaçao e
contrataçao, no ãmbito da administracao pãblica brasileira.

No Estado, a Lei n o 9.444, de 25/11/87, dispãe sobre as licitaçoes e os
contratos das admrnistraçoes centralizada e autárquica do Estado. Cumpre
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assinalar que essa lei é anterior a Carta Federal de 1988 e, embora jã tenha
sofrido alteraçöes. não pode contrariar as normas gerais ditadas pela
Iegislaçào federal.

0 administrador pCiblico estadual Cleve observar o principlo da publicidade,
o que se efetiva pela publicaçäo no órgão oficial dos Poderes do Estado, nos
termos da lei. Verifica-se, a propósito, que está a disposiçao na Internet a
publicação diana do "Minas Gerais", parece-nos, todavia, que o
disciplinamento legal deixou remanescer urn certo grau de liberdade para a
administração, o qual consiste no poder discricionário para, corn seu juizo
subjetivo, adotar outras formas de dar publicidade a suas Iicitaçoes.

A colocacao a disposição, na Internet, de dados e inforrnaçoes relativas as
licitaçöes, corn o nivel de detalhe constante no projeto, configura-se como ato
eminentemerite discricionário, de natureza administrativa, cabendo a análise
de sua conveniência e oportunidade a caaa urn dos órgãos das
administraçöes direta e indireta dos Poderes do Estado, de acordo corn suas
peculiaridades.

De acordo corn o Prof. Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo
Brasileiro" 23 a ed., São Paulo; Malbeiros, p. 148), "atos discricionários são os
que a Administraçao pode praticar corn liberdade de escolha de seu
conteüdo, de seu destinatário, de sua convenléncia, de sua oportunidade e do
rnodo de sua realização. A rigor, a discricionariedade não se manifesta no ato
em si, mas sirn no poder de a Administração praticá-lo pela maneira e nas
condiçoes que repute rnais convenientes ao interesse pCiblico".

Ern sintese, o conteüdo do projeto em exarne nao constitui matéria de lei, e
sim matéria tipicamente administrativa e corno tal deve ser tratado,
discricionariamente, pelos dirigentes dos Orgãos e das entidades, no âmbito
de cada urn dos Poderes do Estado, bern como pela Procuradoria-Geral de
Justiça e pelo Tribunal de Contas do Estado, estes não abrangidos pela
proposição.

Conclusão
Ern 	 face 	 do 	 exposto, 	 conclulmos pela 	 antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei no 413,199.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Maria Tereza Lara

- Sebastião Costa - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 422/99

Corn issão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado HeIy TarquInio, o projeto de lei em epIgrafe tern por
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objetivo dar nova redaçao ao art. 211 da Let n o 12.995, de 30/7/98.
Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, 'a", do Regimento Interno, a

proposição fot publicada e a seguir distribu Ida a este órgão colegiado, ao qual
compete examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e Iegalidade.

Funda rnentação
A Let n° 12.995, de 30/7/98, autoriza o Poder Executivo a doar ou fazer

reverter aos municipios as praças de esportes que menciona, as quats
passariam a ser administradas pelos donatérios.

Textualmente, assim dispãe o art. 2° dessa lei:
"Art. 2° - Os municipios donatários deverão formalizar, na Secretaria de

Estado de Recursos Humanos e Administraçao, seu interesse pela doaçao ou
pela reversão, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
publicação desta Jet, sob pena de renUncta tácita".

0 que se pretende corn o projeto de let em anáhse é essencialmente a
dilaçâo do refendo prazo para 360 dias, sob o argumento de que alguns
municipios nao formalizararn a tempo o interesse de reaver as respectivos
móveis. Assim, acatada a proposição, teriamos tão-somente o reativarnento
da eficácia da let no que tange a manifestaçao favorável dos municipios pela
alienaçao dos imOveis a eles afetados.

Vista que o inciso XV do art. 61 da Constituiçao minetra atrtbui a Assembléta
Legislativa dispor sobre a alienacao de bern imóvel do Estado, não
vtslumbramos óbice a aprovaçâo do projeto de let sob comento.

No entanto, cumpre-nos observar que, da maneira como ele fot
apresentado, nao foram observados os critértos apropriados a redação
legislativa, razão pela qual devemos apresentar duas emendas, a serern
formahzadas na parte final desta peca optnativa.

Ainda em relação as a!teraçôes a serern feitas no projeto de let em questâo,
apresentaremos a Emenda n° 3, corn o intuito de privilegiar o Municipio de
Viçosa, cuja praça de esportes, de propriedade do Estado, não fora incluida
no anexo da let editada em 1998.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constituctonalldade e

legalidade do Projeto de Let n° 422/99 corn as Emendas n°s 1 a 3, nos termos
que se seguem.

EMENDA NO 1
D6-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - 0 art. 2° da Let n° 12.995, de 30/7/98, passa a vtgorar corn a

seguinte redaçao:
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'Art. 2 11 - Os municiptos donatários deverão formalizar, na Secretaria de

Estado de Recursos Hurnanos e Admintstracão, seu interesse pela doacâo ou
pela reversão no prazo de trezentos e sessenta dias contados da data de
publicacão desta lei, sob pena de renincia tácita'."

EMENDA N o 2
Suprima-se o art. 21 do projeto, renumerando-se os demais.

EMENDA N O 3
Acrescente-se ao anexo da Lei n° 12.995, de 30 de julho de 1998, o

seguinte:
"Ordem: 134.
Municipto: Viçosa.
Endereco: lugar denominado Bananal.
Atual utiltzação: Associaçao Esporttva Viçosense, que está gerindo a praça

de esportes.".
Sala das Corntssöes. 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Maria Tereza Lara -

Eduardo Daladier - Antonio JUlio - Agosttnho Silveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 432/99

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria da Deputada Elaine Matoztnhos, a projeto de let em epIgrafe cria
o Conselho Estadual da Juventude do Estado de Minas Gerais e da outras
providéncias.

Publicado no "Diário do Legtslativo" de 3/7/99, fot a projeto dtstribuIdo a esta
Comissäo para receber parecer quanta aos aspectos juridicos, constitucionats
e legais, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. 111, 'a", do Regimento Interno.

Fund amentacao
O projeto cria a Conselho Estadual da Juventude corn a finalidade de

estudar, analisar, elaborar, discutir, aprovar e propor polIticas pUblicas que
garantam a integração e a participaçao do jovem no processo social,
econômico, politico e cultural do Estado.

A propostçao estabelece a cornpetência do Conselho, sua cornposicao, a
duraçao do mandato de seus mernbros e fixa a prazo Para a elaboracao de
seu Regirnento Interno.

O projeto estabelece, ainda, que a funcão de membro do Conselho é
constderada relevante atividade pUblica, vedada sua rernuneracão.

O suporte técnico, administrativo e financeiro necessário ao funcionamento
do Conseiho será prestado por órgãos da administraçao pUbitca estadual nas
condiçOes estabelecidas em regulamento.
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Em que pese a seu mérfto, a proposição incorre em vIcio de iniciativa

conforme se verifica pela leitura do art. 90, V, c/c o art. 66, III, b" e "e", da
Constituiçao do Estado. De fato, é atribuiço privativa do Chefe do Poder
Executivo deflagrar o processo legislativo na forma e nos casos previstos na
Constituicao, especialmente no que tange a criação de funcao püblica e a
organização e a estruturaçao de Orgão da administraçao direta do Estado.

Por oportuno, lembramos que a iniciativa reservada de leis configura
projeção do princIpio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2° da
Carta Magna. Cumpre observar, todavia, que o Conseiho Estadual da
Juventude já existe na estrutura do Poder Executivo, tendo sido criado pelo
Decreto n° 27.000, de 14/5/87, no ãmbito da Secretaria de Estado do Governo
e Coordenaçao Politica.

Corn a promulgaçao da Constituição da Rep6blica em 1988, a criação, a
estruturaçao e as atribuiçoes dos órgaos da administraçao püblica passaram
a ser matérias que devem ser objeto de lei formal. Como resultado desse
cornando superior, o referido decreto foi recepcionado no sistema jurIdico
vigente corn forca de lei.

0 Poder Executivo reconhece a existéncia fática e juridica do Conselho
Estadual da Juventude, desde a sua criação; passou, todavia, a subordiná-lo
a Secretaria de Estado do Trabalho e Acao Social, por meio da Lei n° 9.533,
de 1987. Atualmente. esse Conselho está subordinado a Secretaria de
Estado do Trabaiho. da Assisténcia Social, da Criança e do Adolescente,
conforme se ye da leitura do art. 5 0 . I, d", da Lei n° 12.168, de 1996. A esse
fato acrescente-se que o projeto em estudo, ao promover a reorganização do
Conselho Estadual da Juventude, interfere nitidamente na organização e na
estruturaçao da Secretaria do Trabalho, invadindo seara da estrita
competéncia do Poder Executivo, em franca contradiçao corn o comando
constitucional da reserva de cornpeténcia, inscrito no art. 90, XIV, da Carta
m ineira.

Conclusâo
Em 	 face	 do exposto, 	 concluimos 	 pela	 antijuridicidade,

rnconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 432/99.
Sala das Comissöes. 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira. relator - AntOnio

Maria Tereza Lara - Eduardo Daladier.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 435/9

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o Projeto de Lei n°
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dispöe sobre medidas educativas para jovens flagrados em atos de
vandalismo contra o patrimOnio p6blico e privado.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 8/7/99, a projeto foi distribuido as
comissOes competentes para receber parecer, nos termos do art.188, c/c a
art. 102, do Regimento Interno.

Prelirninarmente, cumpre a esta Cornissão o exame dos aspectos
constitucionais e legais pertinentes a matéria, fundarnentado nos seguintes
termos.

Fundamentação
0 projeto em comento visa a oferecer cursos especIficos, corn conte6dos

que enfoquem a cidadania, as direitos humanos e o respeito ao patrimOnio
pUblico e privado, para jovens flagrados pela autoridade policial cometendo
atos de vandalismo contra bens püblicos e privados.

A Constituição Federal estabelece no art. 24, inciso VII, que compete a
tJnião, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrenternente sobre
proteçao ao patrimOnia histórico, cultural, artistico, turIstico e paisagistico.

Ainda a mesma Carta, no art. 216, § 4°, dispOe que os danos e as ameaças
ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei.

A Carta Estadual estabelece que compete ao Estado manter e preservar a
segurança e a ordem püblicas e a incolumidade da pessoa e do patrimOnio.

0 Codigo Penal dispOe que destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia é
crime, corn pena que varia de urn més a dois anos e multa.

Já a Lei n° 9.605, de 1998, que dispOe sobre as sancOes penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao rneio ambiente
e da outras providéncias, estabelece no art. 8 0 , inciso I, corno pena restritiva
de direito, a prestaçao de serviços a cornunidade. Ainda, no art. 65, determina
que pichar, grafitar ou por outro rneio conspurcar edificacao ou monumento
urbano e crime, corn pena de detencão de trés rneses a urn ano e multa.

0 Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069, de 1990, estabelece
em seu art. 172 que a adolescente apreendido em flagrante de ato infracional
sera desde logo encarninhado a autoridade policial competente.

Corn relacão ao rnenor infrator, a art. 101 da mesrna lei estabelece que a
autoridade poderá deterrninar, entre outras med idas:

a) orientação, apoio e acompanhamento temporarios;
b) rnatricula e freqüéncia obrigatOrias em estabelecirnento oficial de ensina

fundamental;
c) inclusao em programa comunitário ou oficial de auxllio a famIlia, a criança

e ao adolescente;
d) inclusão em programa oficial ou comunitaria de auxIlio, orientaçao e

pela

Julio
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Ademais. nesse caso, o art. 112 da referida lei estabelece medidas
socloeducativas que vào desde a simples adverténcia ate a obrigaçao de
prestação de serviços a comunidade.

Ao nosso ver. a legislacão penal federal e a legislaçao concernente a
criança e ao adolescente já disciplinam amplamente os crimes contra o
patrimOnio, estabelecendo penas e medidas educativas para a preso e para o
menor.

Ora, se o cidadão jovem ou não, é flagrado pela autoridade policial
cometendo ilicito corn pena prevista em lei, ele será recoihido, ou na
delegacia especializada do menor, ou na delegacia especializada de crimes
contra o patrimOnio. Estando detido, a ele será assegurado tratamento digno
e humanjtário

Dessa forma. entendemos que as ConstituiçSes Federal e Estadual e a
!egislação federal concernente aos jovens maiores e menores de 21 anos já
tratam da matérra, visando a educar o jovem infrator e a reinseri-lo na
comunidade

Conclusão
Pelo exposto, conclulmos pela antijuridicidade inconstitucjonalidade e

legandade do Projeto de Lei no 435/99.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Antonio Julio - Maria Tereza Lara - Sebastião Costa.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 444/99

Corn ssão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rogérro Correia, o projeto de lei em epigrafe tern
por objehvo criar o Memorial de Direitos Humanos. destinado a guarda e a
exposição de material que se refira ou se vincule ao esforço de defesa e
preservaçao dos direitos da pessoa humana.

A proposrção for publicada em 9/7/99 e, a seguir, distribulda a esta
Cornrssão, para que ernita parecer sobre a matéria, atendo-se aos limites
estabelecidos no art. 102, Ill. "a". do Regimento Interno.

Fundamentacao
A medida consubstanciada na proposiçao configura matéria de competéncia

legislativa do Estado federado. vista clue a Carta Magna, no § 10 do art 25,
reservou aos Estados as competéncias que não Ihes sejam por ela mesma
vedada enquanto no art. 22, não fez inserir a criação de memorial no rol das
matérras a cargo, privativamente da Uniào,
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Quanta a iniciativa do projeto, no ãmbito estadual, no caso, efetivada por

membro do Fader Legislativo, cumpre-nos declará-Ia procedente, visto que 0
inciso Ill do art. 66 da Constituicão mineira, que aponta as matérias
legislativas de iniciativa do Governador do Estado. não faz referéncia a ela.

For Sm, resta-nos dizer que. examinado a conteudo da proposição, não
vislumbramos ôbice de natureza juridica que lhe impeca a aprovacão.

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

legalidade do Projeto de Lei n o 444/99 na forma apresentada.
Sala das Comissôes. 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Julio, relator - Agostinho Silverra -

Maria Tereza Lara - Eduardo Daladier - Sebastião Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 457/99

Comissão de Constituicäo e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Fabio Avelar, a projeto de lei em anahse visa a
acrescentar dispositivo a Lei no 9.944, de 4/9/89, que alterou artigos das Leis
n o 9.758, de 10/2/89, e no 6.763, de 26/12/75.

Publicado em 4/8/99, vem a projeto a esta Comissão, consoante a disposto
no art. 188, c/c o art. 102 do Regimento Interno, para receber parecer quanta
a sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentacão
A proposicão em tela tern par objetivo acrescentar a inciso VII ao art. 4° da

Lei n° 9.944, de 4/9/89, a qua! dispoe:
"Art. 4 0 - Ficam isentos do Imposto sobre OperacOes Relativas a Circulação

de Mercadorias e sobre PrestacOes de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -:

VII - operaçOes internas para a aquisição de motocicleta destinada a
emprego na categoria de aluguel (moto-taxi). na forma. no prazo, nas
condiçOes e disciplina de controle estabelecidas em regulamento".

Os proprietarios de veiculos (automóveis de passageiros) destinados ao
emprego na categoria aluguel (taxi) já gozam da mencionada isenção ha
varios anas, em todo a território mineiro. Esse fato ensejou, par meio do
prajeto em análise, estender tal benefIcio a outros trabalhadores que exercem
atividades similares, coma a dos moto-táxrs.

A matéria em questäo e de ordem tributária, e assim sendo, nada obsta ao
parlamentar deflagrar a processo legiferante, uma vez que a medida não se
insere entre aquelas cuja iniciativa está reservada a órgão ou Fader. Além
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disso, a proposição visa a beneficiar grande nümero de trabaihadores
autônomos em todo o territOrio mineiro, principalmente aqueles que atuam
nos municipios onde o serviço de moto-táxi jã está regulamentado. Ademais,
cabe ao Estado dispor sobre os impostos de sua corn peténcia, como é o caso
do ICMS.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 457/99.
Sala das Comissöes. 26 de agosto de 1999.
AntOnio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Agostinho Silveira - Maria Tereza Lara - Sebastião Costa.
PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE RESOLUAO N° 18/99

Comissão de Redação
O Projeto de Resoiução no 18/99. do Deputado Ambrósio Pinto. que aprova

convênio celebrado entre os Municipios de Visconde do Rio Branco e de São
Geraldo para rnodificação de limite territorial, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE REsoLuçAo No 18/99
Aprova convênio celebrado entre os Municipios de Visconde do Rio Branco

e de São Geraldo para modificação de lirnites territoriais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 1 - Fica aprovado o convênio celebrado entre os Municipios de

Visconde do Rio Branco e de São Geraldo, em 28 de setembro de 1998, para
modificação de limites territoriais, nos termos do anexo desta resolução.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia. relatora - Djalrna Diniz.

Anexo
(a due se refere o art. 1° da Resoluçao no , de de	 de 1999)

Termo de convênio que celebram. de urn lado o Municipio de Visconde do
Rio Branco e, de outro, o Municipio de São Geraldo para a rnodificação de
jim ites.

Considerando as aprovaçOes das Cãrnaras Municipais dos Municipios de
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Visconde do Rio Branco e de São Geraldo, ocorridas respectivamente nas
reuniöes do dia 10 de junho de 1998 e do dia 5 de agosto de 1998, o
Municipio de Visconde do Rio Branco, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Dr. João Antonio de Souza, brasileiro, medico, casado, identiclade
n° MG 10.797.660 - SSPMG, inscrito no OFF sob o n° 099.204.126-00, e, de
outro lado. o Municipio de São Geraldo, neste ato representado pelo Prefeito
Munici pal. Sr. Jorge Luis, brasileiro, comerciante, casado, identidade n°
8080211 - SSPSF, inscrito no CPF sob o n° 194.680.166-68, resolvem
celebrar o presente convênio mediante a adoçao das seguintes cláusulas e
cond içOes:

Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1 - Constitul objeto do presente convênio a formalizacão da alteracão dos

limites territoriais dos MunicIpios de Visconde do Rio Branco e de São
Geraldo.

1.2- A rnodificaçao dos limites objeto do presente instrurnento importarã a
permuta formal entre ambos os municipios de uma area equivalente a 730
hectares. ficando corn o Municipio de Visconde do Rio Branco a area
correspondente a Piedade de Cima e corn o Municipto de São Geraldo a area
correspondente a Santa Rosa.

Cláusula Segunda - Dos Novos Limites
2.1 - Os novos limites entre os Municipios de Visconde do Rio Branco e de

São Geraldo passam a ser os seguintes. de acordo corn o memorial descritivo
elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - GA:

Comeca no divisor entre Os rIOS Branco e do Bagre, no ponto fronteiro a foz
do ribeirão Verrnelho no ribeirão São Clemente: descendo a encosta, atinge
essa foz, subindo em seguida pela encosta fronteira, ate alcançar o divisor
entre Os ribeirOes São Clemente e de Santa Juliana: continua por este divisor,
contorna as cabeceiras do ribeirão de Santa Juliana e, por urn espigão
secundário, atinge o ribeirão de São Geraldo na foz do cOrrego da Cajanga ou
Santa Cruz: atravessa o ribeirão, sobe a encosta fronteira e alcança o divisor
da vertente a margem esquerda do côrrego Grao-Mogol, ate a foz desse
cOrrego no ribeirão Piedade; sobe o espigão fronteiro e ganha o divisor
vertente da margem esquerda do ribeirão Santa Maria, pelo qual prossegue
ate alcançar a estrada que leva ao Povoado de Piedade de Cima; segue por
essa estrada por aproximadamente 800 m. ate o ponto em que transpOe urn
afluente da margem direita do ribeirão Piedade, o prirneiro a jusante da foz do
córrego das Pedras; desce por esse afluente ate sua foz, subindo em seguida
pelo ribeirão Piedade ate a foz do primeiro afluente da sua margem direita a
montante da foz do cOrrego das Pedras; sobe por esse afluente ate sua
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cabeceira, prosseguindo pelo divisor da vertente da margem esquerda do
córrego das Pedras ate alcançar a linha de cumeada da serra da Mantiqueira;
segue por esta serra, que nesse trecho recebe a denominaçao local de serra
de Santa Maria, ate seu entroncarnento corn o divisor da vertente da margem
esquerda do córrego Reduzino ou Alto da Serra, defrontando a cabeceira do
côrrego dos Milagres.

Cláusula Terceira - Dos Efeitos Legais do Convênio
3.1 - A eficácia do presente convênio fica condicionada a sua aprovação

pela Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do art.
62, inciso XXVI. da Constituição do Estado.

Para firmeza e validade de tudo quanto ficou aqui ajustado, é o presente
convenio assinado, em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas partes e
testemunhas presenciais ac, ato.

Visconde do Rio Branco. 28 de setembro de 1998.
João Antonio de Souza. Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco -

Jorge Luis, Prefeito Municipal de São Geraldo. Testemunhas: Adilson José
Gornes e AntOnio Rogério Norberto Teixeira.

COMUNICAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 26/8/99, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciéncia a Casa do falecimento do

Sr. Luiz da Fonseca, ocorrido em 20/8/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Marco Regis, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Joana Maria Alves Santos, ocorrido em 22/8/99. em Muzambinho. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 31 DEAGOSTO DE 1999

ATAS

ATA DA 31a 	 EXTRAORDINARIA, EM 24/8/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem do
Dia): Questão de ordem - Discussão e Votaçao de ProposiçOes:
Requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria; aprovação; verificacão de
votação; inexisténcia de "quorum" para votacão; anulaçao da votacao;
questOes de ordem; renovacão da votacão do requerimento: aprovação;
verificacão de votacão; questao de ordem; inexisténcia de 'quorum" para
votação; anulacOo da votação; renovação da votação do requerimento;
aprovacão; verificacão de votacão; ratificacão da aprovacão do requerimento;
questoes de ordem - Prosseguirnento da votação, em turno Onico, do Projeto
de Lei no 344/99; aprovação na forma do Substitutivo n o 1- Inexisténcia de
'quorum" qualificado para votacão das propostas de emenda 0 Constituição -
Votacão, em turno Onico. do Projeto de Lei no 371/99; aprovacão - Votacão,
em 10 turno, do Projeto de Lei no 130/99; designacao de relator; emissão de
parecer pelo relator; votacOo do Substitutivo no 1, salvo emendas; aprovacao;
prejudicialidade das Emendas n

o
s 1 e 2; votação da Emenda no 3; rejeicão -

VotagOo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 204/99; votacão do projeto, salvo
emendas: aprovacão; votação das Emendas n

o
s 1 e 3 a 7; aprovacOo;

questOo de ordem; votacão da Emenda no 2; rejeicao - VotaçOo, em 10 turno,
do Projeto de Lei no 264/99; aprovação - Votaçao, em 1 0 turno. do Projeto de
Lei no 274/99; aprovacão na forma do Substitutivo n o 1 - Votaçao, em 1° turno.
do Projeto de Lei no 361/99; aprovaçao - Votação, em 2 0 turno, dos Projetos
de Lei n

os 10 e 30/99; aprovacão na forma do vencido em 1° turno - Votação.
em 10 turno, do Projeto de Lei Complementar no 4/99; aprovação na forma do
Substitutivo no 2: prejudicialidade do Substitutivo no 1 e da Emenda no 1 -
Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Resolução no 469/99; apresentacão da
Emenda no 1; encerramento da discussão: discursos dos Deputados Hely
Tarquinio, João Leite, Carlos Pimenta e AntOnio Carlos Andrada; votacao do
projeto, salvo emenda; aprovaçOo; votaçao da Emenda no 1; rejeicão -
Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Resoluçao no 166/99; questao de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho -
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Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patftjs - Ailton Vilela - Alberta Bejani -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio
Pinto - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio Julio - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimento - César de Mesquita -
Chico Rafael - Cristiano CanOdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo BrandOo - Eduardo Daladier
Elaine Matozinhos - Elbe BrandOo - Elmo Braz - Ermano Batista - FObjo
Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - lvo José - JoOo Batista de
Oliveira - João Lerte - JoOo Paulo - JoOo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - MOrcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia -
Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise -
Rogérro Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Wanderley Avila

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

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçOo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secretário, para proceder a leituro
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2 1-SecretOrjo "ad hoc", procede 0 leitura
da ata do reuniOo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2 Parte (Ordem do Dio)
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) Nos termos do edital de

convocaçOo, a Presidéncra vai passar a 2 a Parte da reuniOo, corn a discuss0o
e a votaçOo do matéria constante na pauta.

QuestOo de Ordem
O Deputado JoOo Leite - Sr. Presidente, é sabre resposta a questOo de

ordem. 0 nobre Deputado Sebastião Navarro Vieira apresentou a essa
Presrdência uma questOo de ordem a respeito do convocaçao do Cel. Mauro
LUcio Gontijo. Coma ndanfe-Geral da PMMG, e V. Exa., Sr. Presidente.
convocou-a para vir a esta Casa no dia 25 de agosto. as 14h3Omin Na
correspondéncia do Comandante 0 Presidéncja do Assembléja, ele n0o trata
do vindo do Chefe do Estado Major do Poilcia Militar, a Cel. José Antoninho
de Oliveira; nOo foram anunciados nem a dia nem a hora do comparecimenta
do Chefe do Estado Maior. Também em sua correspondéncia a Coronel diz
que nao pode dar nenhumo informaçao, mas seu comparecimento dar-se-á

905
em reuniOo secreta, a due JO foi oprovado par emenda. EntOo, jO que estO
marcada para amanhã a vinda do Coronel, gostaria que a Presidente pudesse
responder sobre a vinda do Chefe do Estado Major e do Comandante. For
favor, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A PresidOncio informarO, no reuniOo extroordinOria de
arnanhO, as 9 horas, sobre a questOo do vinda ou nOo do Cornandante-Geral.
Corn relacao a vinda do Chefe do Estada Maior, a Presidéncia entendeu, no
momento em que foi formulado a convite, que corn a presença do
Comandante-Geral estaria atendida a solicitacOo.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, mas a requerimento não tratava
tombém do vinda do Chefe do Estado Maior? Esse nOo foi a requerimento
aprovado? V. Exa. poderia deliberar contrariamente ao texto do requerimento
aprovado em PlenOrio? Essa é a quest0o que apresento a V. Exa.

O Sr. Presidente - A compreensão do Presidéncia foi essa, mos, uma vez
que aqui virá a Comandante-Geral, a Presidência entende que poderiom vir
juntos. Exotomente par isso estamos solicitondo urn prazo ate amanhO, para
que possamos incluir a presenca do Chefe do Estado Maior do Policio Militar.
Assim, marcariamos uma data em que as dais tivessern condicOo de vir
juntos. Amanhã, no reuniOo dos 9 horas. a Presidéncia comunicorá a decisOo
oos Deputados.

DiscussOo e VotacOo de Proposiçoes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Luiz Fernando

Foria. em que solicita a inversOo da pauta desta reuniOo, de rnodo que a
Projeto de ResaluçOo n° 469/99 seja apreciodo em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussOa e a Projeto de Lei Complementar n° 4/99 seja
opreciodo em Oltimo lugar entre as matérias em fase de votaçOa. Em votacOo,
o requerimento. Os Deputados que a aprovam permaneçom coma se
encantrarn. (- Pausa.) Aprovado.

• Deputado João Leite - Solicito verificoc0o de votaçOo. Sr. Presidenie.
• Sr. Presidente - E regimental. A PresidOncia vai proceder 0 verificacOo de

votaçao pelo processo eletrOnico e, pora tanto, solicita aos Deputodos que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a verificação de vatocão par meio do painel eletrOnico.
0 Sr. Presidente - Votarom openas 33 Deputodos. NOo hO, partanta,

'quorum" paro vataçOo, motivo pelo quol a Presidéncia a torna sem efeito.
QuestOes de Ordem

0 Deputodo Alberta Pinto Coelho - Faco a mesmo questionamento que fiz
no sessão do tarde, quanda pudemos observar a existOncia de mois de 39
partamentares em PlenOrio. Quero saber, cam base no Regimento, se a foto
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de estarem presentes em Plenário e não terem votado representa que ternos
o 'quorum" de 39 parlamentares em Plenário, e, portanto, havia nmero
regimental para que a matéria fosse votada e, corn 33 votos, aprovada.
Gostana de obter do Presdente Os esciarecimentos, a luz do Regimento.

o Deputado AntOrno Julio - Sr. Presidente, concordo corn as palavras do
nosso LIder. Deputado Alberto Pinto Coelho, porque tinhamos a presença da
Bancada do PSDB, cujos Deputados apenas nao marcaram seus votos, mas
estavam presentes. Portanto, acho que poderemos, sim, computar como
'quorum' a presença dos Deputados. Essa foi a regra adotada no Governo
passado, na administraçao passada. Quando havia Deputados presentes
estes eram considerados como presença, nâo como urn voto. Então, gostaria
que V.Exa. tomasse essa decisão.

o Deputado Rogerio Correia - Sr. Presidente, queria urn esciarecirnento de
V. Exa. sobre o procedimento que será utilizado daqui para a frente, ate para
saber se entendi corretamente. Não temos o "quorum" para votação, mas
ainda temos alguns projetos em discussao, como o projeto do Deputado Gil
Pereira, urn acordo entre os Municipios de Januária e Chapada Gaicha, para
mudança de limite territorial. E o primeiro projeto em discussâo. E temos o
segundo projeto em discussão, que concede !icença ao Governador para se
ausentar do Estado.

A questáo de ordem que levanto e se entrariamos agora no processo de
drscussão desses projetos, para, em seguida, realizarmos a votação.

o Sr. Presidente - Exatamente.
o Deputado Antonio Julio - Sr. Presidente, gostariamos que V. Exa.

determinasse aos assessores que contassem a presença fisica dos
Deputados, e não a votação. Eles estão presentes. Nós, quando fazamos a
obstruçao, saiamos do Plenário, e essa questao já foi levantada aqui, vOrias e
vánas vezes. 0 que eles estão tentando - o PSDB -: infelizrnente. é tumultuar
o trabalho da Mesa da Assembléia. Acho que ja está passando da conta o
que eles estão fazendo. EstOo brincando corn nosso Regimento e corn os
Deputados. Se eles não querem votar, nao fiquern neste Plenário; saiam, ou
nao venham, como fizemos várias vezes. Agora, se eles estäo presentes,
acho que V. Exa. tern que determinar como presentes no Plenário esses
Deputados.

o Sr. Presidente - A PresidOncia vai renovar a votaçOo do req uerimento do
Deputado Luiz Fernando Faria. Em votaçào. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

o Deputado Hely Tarqumnio Peço verificaçOo de votaçOo, Sr. Presidente.
QuestOo de Ordem

907
o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, ouvindo atentamente a palavra

do ilustre Deputado Antonio Julio, em quern tenho me espeihado várias
vezes, tenho a Ihe informar que acho estranho, sim, a posição da Situação,
que. corn 56 Deputados, não consegue a presenca, nurna noite de terça-feira,
de, pelo menos, 39 Deputados. Acho que a Oposição está no seu papel.
Estou presente, não deixei de rnarcar minha presenca, mas também tenho
que fazer essa colocacão.

A SituacOo tern 56 Deputados, colocaria tranqUilarnente 39 para dar
"quorum" numa terça-feira a noite. Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - A PresidOncia val proceder a verificação de votacão pelo
processo eletrOnico e, para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus
lugares.

- Procede-se a verificação de votaçOo por rneio do painel eletrOnico.
o Sr. Presidente - Votaram apenas 36 Deputados. NOo ha, portanto,

"quorum" para votacOo, motivo pelo qual a Presidéncia a torna sem efeito. A
Presidência vai renovar a votaçâo do requerimento do Deputado Luiz
Fernando Faria. Em votacão. Os Deputados que estiverem de acordo
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Hely Tarqüinio - Solicito verificaçOo de votacao, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificaçOo de

votacao pelo processo eletrOnico. Para tanto, solicita aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se a votaçOo por rneio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram sim 39 Deputados; não houve voto "n5o" nem

em branco. Esta, portanto, ratificada a aprovaçao do requerimento.
QuestOes de Ordem

O Deputado Hely Tarqüinio - Gostaria de apresentar urna reclarnacão. Não
sei se procede, rnas gostaria de urn esciarecimento de V. Exa.: o Deputado
Adelino de Carvaiho adentrou este recinto durante o processo de votacOo, e
nOo na verificaçOo de votação. Então, o voto dele nOo pode ser computado.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia comunica ao Deputado que ja existe
decisão normativa nesse sentido, mas poderia, perfeitamente, ser computada,
também, a presenca do requerente e do Presidente, que tambérn estava
presente, durante o processo de verificacOo de votaçao.

0 Deputado Alberto Pinto Coelho - Gostaria de consultar o Presidente se 0
Deputado Hely Tarqüinio, presente no Plenário e tendo-se abstido de votar,
pode, de acordo corn o Regimento, arguir a Presidéncia com relação a
questOes regirnentais.

0 Sr. Presidente - Pode, mas de toda forma, votando ou nao, a presenca do
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Deputado seria computada, ja que foi ele mesmo quem sohcitou a verificaçao
de votaçao.

o Deputado Joâo Leite - Pela ordem, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - A Presidéncia pergunta aD nobre Deputado a que artigo

se refere a questao de ordem.
o Deputado João Leite - Refere-se a explicação sobre o Regimento Interno

e a nota normativa a que V. Exa. se referiu agora, em relaçao a votaçao de
urn Deputado, ja na verificaçao de votaçao. Gostaria de uma orientaçao de V.
Exa.

o Sr. Presidente - A Presidéncia apenas esclareceu ao Deputado que jã
existia a norma, mas no julga conveniente abrir discussâo em torno desse
assunto no momenta, ate porque, computados as votos e somando-se a eles
a presença do Deputado que solicitou a recomposição do "quorum" e a
presença do Presidente, terlamos urn total de 40 votos.

o Deputado João Lerte - Sr. Presidente, mas a pergunta é: pode ou não a
Deputado, na verificaçao...

o Sr. Presidente - A Presidência responderá oportunamente a questào de
ordern levantada por V. Exa.

O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em turno ünico, do Projeto
de Lei no 344/99, da Deputada Elbe Brandâo, que institui a Dia Estadual da
Promoço da Saiide Bucak A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionandade do projeto. A Comissão de SaCide opina par sua
aprovação na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno Cinico, a
Projeto de Lei no 344/99 na forma do Substitutivo no 1. A Comissão de
Redaçao.

A Presidéncia verifica, de piano, que não ha "quorum para a apreciação de
propostas de emenda a Constituiçao, mas que a ha para a apreciaçao das
demais matérias constantes na pauta.

Votação, em turno Unico, do Projeto de Lei no 371/99, do Deputado Chico
Rafael, que institui. no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Sernana de
Combate a Violéncia. A Comissão de Justiça conclur pela constitucionalidade
do projeto. A Cornissão de Direitos Hurnanos opina por sua aprovação. Em
votaçâo, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redaçâo.

Votaçäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 130/99, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, que estabelece a obrigatoriedade de notificaçao as Câmaras
Municipais quanta ao repasse de recursos financeiros estaduais para os

909
respectivos municipias. A Comissâo de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresentau. A
Comissáo de FiscaNzaçao Financeira opinou par sua aprovação na forma do
Substitutivo n o 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto a
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira. que perdeu a prazo para emitir parecer.
Nos termos do § 2° do art. 145 do Regimento Interno, a Presidência designa
relator o Deputado Rêmolo Aloise, para emitir parecer sobre a Emenda no 3,
apresentada em Plenário, e indaga de S. Exa. se está em condicöes de emitir
o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.

o Deputado Rëmolo Aloise - Estou em condiçoes de emitir o parecer, Sr.
Presidente.

- 0 Deputado Rémolo Aloise emite a seguinte parecer:
PARECER SOBRE A EMENDA No 3 AO PROJETO DE LEI N o 130199

Relatório
De autoria do Deputada Dalmo Ribeiro Silva, a proposicão em análise tern

par objetivo tornar obrigatória a comunicaçãa as câmaras municipais do
repasse de recursos financeiros estaduais para as respectivos municipias.

Durante a discussão de 10 turno em Plenário, foi apresentada a Emenda no
3. A Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária nãa pôde
manifestar-se no prazo regimental sabre a emenda, que passa a receber
agora parecer deste relator.

Fu ndamentação
O projeto tern por objetivo obrigar as órgâos da administracão direta, as

autarquias, fundaçôes pUblicas, empresas pUblicas e sociedades de
ecanomia mista estaduais a comunicar as câmaras municipais as repasses
de recursos estaduais efetuados, a qualquer tItulo, para as respectivos
municipios.

A Emenda no 3. do Deputado Fábio Avelar, apresentada em Plenário, inclui
a obrigatoriedade de a prefeitura informar aos partidos politicos, sindicatos de
trabaihadores e as entidades empresariais corn sede no municipia do repasse
de recursos estaduais ocorrido.

A fiscalização dos atos do Executivo Municipal é de competéncia da câmara
municipal, cujas componentes representam Os interesses da população. Não
existe previsão constitucianal para a fiscalizaçao direta, no momenta da
acarréncia dos atas administrativas, realizada diretarnente pela populacao ou
pela sociedade organizada. A nossa Carta reservau esse papel a câmara
municipal, devendo a populacâa ou as entidades do municipio solicitar ao
Vereador que exerça a papel que a ele cabe.

E importante salientar que a medida proposta na emenda acrescenta
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responsabilidades que iräo onerar Os cofres municipais, exigindo uma
estrutura adminrstrativa especIfica pare o seu cumprimento.

A sociedade organizada poderá obter as informaçoes sobre os recursos
berados diretamente na câmara municipal, mediante a publicação no diáno

oficial do Estado, e por meio da Internet, no 'site" oficial do Estado de Mines
Gerais, conforme proposto no Substitutivo no 1, da Comissâo de Fiscalizaçao
Financera e Orçamentaria. o qual, por sua vez, já havia contemplado as
idéias contidas nas Emendas n o

s 1 e 2, da Cornissáo de Constituiçao e
Justiça.

Dessa forma, julgamos desnecessárjo e dispendioso para o municipio arcar
corn mais essa responsabilidade, nurn momento de crise financeira e
recursos tao escassos.

Conc!usáo
Em face do exposto, somos pela rejeição da Emenda no 3 ao Projeto de Lei

no 130/99.
O Sr. Presidente - Em votaçao, o Substitutivo no 1, que recebeu parecer

pela aprovação, salvo emendas. Os Deputados que o aprovarn permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência comunica ao
Plenáno que, corn a aprovação do Substitutivo no 1, ficam prejudicadas as
Emendas n

o
s 1 e 2. Em votaçao. a Emenda no 3, que recebeu parecer pela

rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçarn como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no
130/99 na forma do Substitutivo no 1. A Comissào de Fiscalizaçao Financeira.

O Sr. Presidente - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 204/99, do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que dispöe sobre a criaçao da Area de
Proteçao Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Machado e db outras
providéncias. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do
projeto corn as Emendas n o

s 1 a 4, que apresenta. A Cornissão de Meio
Ambiente opina pela aprovaçâo do projeto corn as Emendas n o

s 1. 3 e 4, da
Comissão de Justiça, pela rejeiçao da Emenda no 2, da referida Comissâo, e
corn as Ernendas n o

s 5 a 7, que apresenta. A Comissão de Administraçao
Püblica opina pela aprovaçäo do projeto corn as Emendas n os 1. 3 e 4,
apresentadas pela Comissão de Justiça. e 5 a 7, da Comissão de Meio
Arnbiente; e pela rejeição da Emenda no 2, da Comissão de Justice. Em
votaçao, o projeto, salvo ernendas. Os Deputados que a aprovarn
permaneçarn como se encontram. (- Pause.) Aprovado. Em votaçao, as
Emendas n

o
s 1 e 3 a 7, que receberam parecer pela aprovaçao. Os

Deputados que as aprovam permaneçam coma se encontrarn. (- Pause.)
Aprovadas. Em votaçao, a Emenda n o 2, da Comissão de Justice, que
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recebeu des Comissôes de Meio Ambiente e de Administração Piijblica
parecer pela rejeição.

Questão de Ordern
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, apenas para esciarecirnento.

V. Exa. está colocando em votaçâo a Ernenda n o 2 ou a parecer pela
rejeiçao?

O Sr. Presidente - A Presidéncia está colocando em votação a emenda, que
recebeu parecer contrário. Não está em votacão a parecer, e sim a ernenda.
Em vatacão, a Emenda no 2. Os Deputados que a aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 10

turno, a Projeto de Lei n o 204/99 corn as Emendas n os 1 e 3 a 7. A Comissão
de Melo Ambiente.

Votaçao, em 1 1' turno. do Projeto de Lei no 264/99, do Deputado Agostinho
da Silveira, que revoga o art. 2 0 da Lei no 13.167, de 20/1/99, que estabelece
norrnas para concurso püblico promovido pelo Estado. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Adrninistração
Fiblica opina por sua aprovacâo. Em votação, a projeto. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pause.) Aprovado. A Comissão
de Administração Püblica.

Vatacâo, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 274/99, do Deputado Agostinho
da Silveira, que dispöe sobre a Programa de Atendimento Voluntário aos
alunos corn deficiência no aprendizado escolar. A Comissão de Justice
conclui pela constitucionalidade do prajeto na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta. A Comissão de Educacão opina por sua aprovaçâo na forma do
Substitutivo n o 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em votaçao, o
Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovarn perrnaneçarn corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Estb, portanto, apravado, em 10 turno, o
Projeto de Lei no 274/99 na forma do Substitutivo no 1. A Cornissão de
Educação.

Votaçâo, em 1° turno. do Projeto de Lei no 361/99, do Governador do
Estado, que revoga dispositivo da Lei n o 12.237, de 5/7/96, que dispöe sobre
a organização e a funcionarnento do Conseiho de Desenvolvimento
EconOmico e Social e dá outras providências. A Comissão de Justice conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administraçao PUblica
opina P01 sua aprovação. Em votação, a projeta. Os Deputados que a
aprovam perrnaneçarn corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão
de Administraçao Füblica.

Votacâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 10/99, do Deputado Di!zon Melo,
que autoriza a Poder Executivo a doer ao Municipio de Varginha a imôvel que
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especifica. A Comissão de FiscaUzaçao Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n o 10/99 na
forma do vencido em 10 turno. A Comissào de Redação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 30/99, do Deputado Márcio
Kangussu, que altera a Lei no 12.992, de 30/7/98, que drspöe sobre
renegociaçäo da divida dos municipios e do Estado corn a IPSEMG. A
Comissão de Fiscalizaçào Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 10 turno. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está.
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n o 30/99 na forma do
vencido em 10 turno. A Comissão de Redaçáo. Votação, em 10 turno, do
Projeto de Lei Complementar n°4/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, que
altera a composição da Região MetropoHtana de Belo Horizonte, de que
tratam Os arts. 7 1' e 21 da Lei Complementar no 26, de 14/1/93. A Comissão
de Justiça conc!ui pela constitucionalidade do projeto. A Cornissão de
Assuntos Municipais opinou por sua aprovaçâo. Emendado em Plenário,
voltou a projeto a Comissão de Assuntos Municipais, que opina pela rejeição
da Emenda no 1 e do Substitutivo n o 1, apresentados em Plenário, e pela
aprovação do Substitutiva n o 2, que apresenta. Nos termos do inciso IV do art.
279 do Regimento Interno. o Substitutivo n o 2 terá preferéncia na votação. Em
votaçao, a Substitutivo n o 2, que recebeu parecer pela aprovação. A
Presidéncia vai submeter a matéria a votaçãa pelo processo nominal. Os
Deputados que desejarem aprová-la registrarao "sim", e os que desejarem
rejeitá-la registrarão "não". A Presidéncia lembra ao Plenário que, nos termos
do art. 192 do Regimento Interno, a matéria será aprovada se obtiver 39 votos
favoráveis. Em votação.

- Procede-se a votação nominal par meio do painel eletrônico.
- Votam "sim' as seguintes Deputados:
Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão Ailton Vilela - Alberto Bejani -

Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - AntOnio Carlos
Andrada - AntOnio Genaro - AntOnio JUlio - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita - Chico Rafael - Cristiano
Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Doutor Viana
- Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos
- Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqulnio - Ivo José - Joäo
Batista de Oliveira - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo De
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
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Luiz Menezes - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara
- Mauri Torres - Mauro Lobo - Pastor George - Paulo Pettersen - Rémolo
Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa.

O Sr Presidente - Votaram 'sim" 49 Deputados. Não houve voto contrOrio.
Está, portanto, aprovado a Substitutivo n o 2. A PresidOncia informa ao
Plenário que, corn a aprovaçOo do Substitutivo no 2, ficam prejudicados a
Substitutivo no 1 e a Emenda no 1. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, a
Projeto de Lei Complementar no 4/99 na forma do Substitutivo no 2. A
Comissão de Assuntos Municipais.

DiscussOo, em 2 0 turno, do Projeto de Resolucão no 469/99, da Mesa da
Assernbléia, due concede licença ao Governador do Estado para se ausentar
do Pals. A Mesa da Assembléla apina pela aprovaçOo do prajeto. Em
discussão, a projeta. Não ha oradores inscritos.

- Verna Mesa:
EMENDA N o 1 AO PROJ ETO DE RESOLUcAO N o 469/99

Substitua-se no art. 10 a expressão "por periodo superior a quinze dias" pela
"pelo prazo de 20 dias".

Sala das ReuniOes, de agosto de 1999.
Hely TarqüInio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussãa. No decorrer da discussOo, foi

apresentada ao projeto uma emenda de autoria do Deputado Hely Tarqüinia,
que recebeu on° 1. Nos termos do § 4 0 do art. 189 do Regimento lnterno, a
PresidOncia vai submeter a emenda a vataçOa, independentemente de
parecer. Em votacao, a projeto, salvo emenda. Corn a palavra, para
encaminhar a votação. o Deputada Hely TarqüInio.

O Deputado Hely Tarquinia* - Sr. Presidente, Srs. De putadas, Sras.
Deputadas, pessoas presentes nas galerias, tenho em mãos o relatório sabre
o Projeto de Resaluçao no 469/99, apresentado pela Mesa da Assembléia,
que usou da competência que Ihe reserva a art. 79, inciso VII. allnea 'h" do
Regimento Interno. (- Lê:)

"0 Projeto de Resolução no 469/99 tern par objetivo conceder licença ao
Governador Itamar Cautiero Franca para se ausentar do Pals par periodo
superior a 15 dias. Publicada em 5 de agosto do carrente ano, a referido
prajeto, em obediéncia ao que preceitua a alinea "a" do incisa VII do art. 79 da
nossa lei interna, vem a esta Comissão cam a abjetivo de receber parecer
para a 1 0 turna, emitida nos termos seguintes.."

Resuminda, a Mesa fundamenta a prajeto de resalucao, preenche as
requisitas formais relativos a matéria e, diante do exposto, aprava a Projeto
de ResalucOo no 469/99, que, agora, vem a Plenaria. Em rneu name e em
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name do PSDB, gostaria de externar o nosso pensamento em relação a esse
projeto de resoluçao solicitando Iicença para que a Governador se ausente
par mais de 15 dias, num momenta de crise coma esse enfrentado pelo
Estado; num momenta em que a Gavernadar Itamar Franca se confronta cam
a Governo Federal, ameaçando desviar a rio São Francisco para a Bahia, a
firn de ajudar a Antonio Carlos, dizendo que Furnas poderá ser privatizada;
nurn momenta em que a Gavernadar está corn problemas para pagar o 13°
salário de 1998; num momenta em que enfrenta problemas administrativos
relacionados corn as reforrnas necessárias ao Estado. 0 Gavernador nãa
governou ate hoje, não apresentau urn projeta para Minas Gerais. Na
Assembléia, as vezes. a Oposição e vista ate corn maus olhos, pois pensam
que ela tern necessidade de obstrução perrnanente, nãa respansável, coma
foi comentada por alguns Deputados.

Não e isso, acharnos que a Governadar Itamar Franca deveria governar
Minas Gerais de forma consistente. de maneira convergente. Na verdade. ele
está dissociando as mineiros, dividindo a opinião pOblica de Minas Gerais
corn as suas pirotecnias, corn as suas declaraçOes bombásticas nos jornais e
na televisáo, causanda medo âqueles que nãa conhecern a que é a
adminrstraçao, valendo-se de figuras de retórica - par exemplo, a "Estado de
Minas" mostrau urn cidadão, la em CapitOlio, preacupado corn esse problema
de desviar a rio São Francisco -, solicitanda a Policia de Minas Gerais
manobras estratégicas, que ele charna de guerra. A palavra guerra é muito
perigasa, pejarativa, arneaçadara, a individuo tern livre associação de idéias
pensando em morte. em ferirnento. Esse é a Governador de Minas Gerais.
ameaçando a integridade do cidadão. Talvez ele não esteja percebendo, do
panto de vista psicologico, essas declaraçOes que tern dada imprensa.
acupando as páginas dos jarnais, buscando assaciar-se ao PT, de Lula. e ao
Mavimento dos Sem-Terra. Associar-se a Ronaldo Caiado, 16 em Brasilia.
corn as grandes devedores do setar da agricultura. muito me preocupa. Ha
necessidace de separar a joio do trigo. Estou tacando nesse assunto para
pravar que tudo isso e urna arquestração do Sr. Itamar Franca, que está
atingindo o seu objetivo, au seja, a de buscar a ingavernabilidade do
Presidente Fernando Henrique, coihendo assinaturas pare a impeachment
dele. E, depois dos seus shows pelo Brasil, nas diversas Assembléias
Legislativas - tudo carnbinado corn as Esquerdas -, val para a exterior pare
cumprir algurna agenda, talvez de "road show' internacional. porque ate agora
so criou urna Secretaria de Assuntos Internacionais. Não fez refarrna, nãa
apresentou praposta nenhuma. Estejam certos de que o PSDB, juntarnente
cam a PFL e a PSM nesta Casa, estO elaborando uma praposta para apontar
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caminhos ao Sr. Gavernador Itamar Franca, sem querer urn governo paralela.

Tenho a certeza de que esta Casa. em que pese as divergéncias
partidOrias, está preacupada coma urn todo. Muitas vezes a base de apoio do
Governo não revela neste microfone, rnas se comporte na hora das votacOes,
quando a Lider do Governa estO preacupado corn o 'quorum nas diversas
bancadas de apoio ao Governo.

Nesse momento, a não ser que seja par doença ou par algurna festa Intima,
não se justifica a Sr. Governador ficar ausente do Pals por mais de 15 dias.
For isso, apresentamos uma emenda limitando a sue ausência em ate 20
dias, pals acharnos que é tempo suficiente pare que ele vá a alguma festa em
Nova lorq ue ou na Europa, para fazer uns pequenos "road shows
internacionais e apresentar sua praposta de ingovernabilidade, causando a
divisão da Nacão nurn momento cornplicado, delicado, de que ele tern
canhecimento. Ele fai fiel a todos as cornpromissos corn o FMI sern levantar a
voz. Curnpriu-os, sim, coma a Presidente Fernando Henrique está tentanda
cumprir. Quando a Governadar tornou posse, declarou moratoria, mesma
conhecenda a delicadeza do problerna, parque a Brasil está encaixado em
todo urn sistema de canvivOncia das naçOes. 0 Pals precise e depende desse
capital transnacional, em virtude dessa falta de arganizacão no que tange a
convivéncia econOmica. A globalização tomau conta de tudo e é varaz.
Temos a certeza de que se trata de urna cobranca dos ricos sabre os pobres.
No entanto. não ha rnecanisrnos pare disciplinar as grandes devedores ou as
paises emergentes. e o Brasil é urn grande devedor e urn grande cliente dos
blocos econOrnicas anOnimas que comandarn a rnundo.

0 Presidente Fernando Henrique tern, sirn. comprorn:ssa corn a FMi.
Federalizou as dividas dos Estadas para tarnar urna divide ünica e
administrada, sirn, par força do FMI. que tern parãrnetros coma tarnbérn as
tern os Bancos Mundial e Interamericano. Eles tern parârnetras pare exigir do
Brasil urna rnartalidade infantil aceitável, urna rnartalidade materna aceitOvel e
as coeficientes sociais safriveis, que precisarn ser melhorados. Ate não

C! 	 acreditamas que seja de boa intenção, rnas é uma forma de exigOncia para
que o Pals posse entrar na rota de uma economia, pelo rnenos, estável, para
conseguir a desenvolvirnento tao sonhado.

0 Presidente Fernando Henrique hoje está tendo a arneaca da
ingavernabilidade, e seu nicleo é Mines Gerais. que tanto jO zelou pelas
instituiçaes dernacráticas e para ajudar e decidir a cenario pacifico na palitica
nacional. Mas ha a figura do Governador Itamar Franca, hoje urn baderneiro
de primeira ordem. Urn hornern que elevou a rancor pessoel acima dos
interesses da Naçãa. Esse 6 o nosso Governador, que agora quer se
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ausentar do Pais. Nâo sabemos realmente o que S. Exa. vai fazer.

Gostaria de solicitar aos nobres pares da Casa, que aprovem a nossa
emenda - em que pese a ser a Oposicão que a esteja propondo -, que limitern
a auséncia do governador a 20 dias. Se a sua auséncia fosse fundamentada
em urna doença, em urn problema intimo ou ate em urn problema psiquico. é
lógco que S. Exa. poderia ficar o tempo que fosse necessário. Acho que é
bastante razoável o prazo de 20 dias para que, as vezes, face alguma
consulta médica ou alguma reflexao e sinta que o povo de Minas Gerais
votou, em sua maioria, para que pudesse governar Minas Gerais, mas não
para confundir o povo.

Acreditamos que o Governador tern auto-estirna, autocrItica e que. depois
dessa viagern, val voltar realrnente corn vontade de administrar Minas Gerais
corn complexo de culpa pelo tempo que gastou sem governar o Estado. Mas.
al sim, ele receberá o nosso apoio a partir do rnomento em que puder
governar Minas Gerais pare o bern de todos nós.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
João Leite.

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
varnos encaminhar a voteçäo e reconhecer novamente o tratamento que o
Governador do Estado tern dado a Assernbléia Legislativa. Hoje procurarnos
saber qual tern sido a prática dos governantes de Minas Gerais em relaçao
aos pedidos de licence aAssembléia Legislative. 0 Governador agiu
diferentemente dos outros governantes, porque sequer justificou a razão do
seu pedido, não deterrninou o prazo da licence nem disse o objet:vo da
viagem - se é de interesse particular ou piblico.

o Governador, pelo menos, é coerente corn a postura que tern adotado,
desde o inicio, de total desconhecirnento em relação a Assembléia
Legislativa, o que tern sido a prática deste Governo. pois estarnos
acornpanhando, tambérn. a questao levantada pelo Deputado Durval Angelo
em relaçao a viagem do Vice-Governador. lnformam que foram 13 dies: diz o
Deputedo Durval Angelo que foram mais dies e que o Vice-Governador
deveria ter pedido licence a Assembléla Legislative. Alérn disso. hoje, tivemos
essa pérola, que foi esse ofIcio do Secretário da Segurança Püblica - uma
verdadeira pérola, que deve ser lida pelos Deputados. Em sue mensagern,
quer determinar a pauta, a agenda da Assernbléia Legislativa.

Julgava que esse tratamento do ex-Presidente e atual Governador do
Estado era reservado a todo o parlamento, mas pude perceber,
acornpanhando pela imprensa, que nao fol esse o tratamento que dispensou
aos Deputados Federals - recebeu-os no Palácio e já marcou em sue agenda
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• die pare atendé-los. Ou seja. sua relação corn os Deputados Federais, corn
• Congresso é outra. Já corn a Assernbléia Legislative, o tratamento é este:
sern justificar-se, quer que a Assembléia aprove essa viagem, sem saber o
motivo e o tempo pelo qual precisará ausentar-se o Governador do Estado.
nesse Governo que al estb por rnais de oito meses, mas do qual ainda não
consiguimos ver nenhuma acão.

Por tudo isso, queremos encarninhar favoravelmente a emenda que procure
meihorar e ajudar, para que a Assernbléia Legislative, em nome do povo de
Mines Gerais, concede essa licence. Mas esperamos que a re!ação do
Governador do Estado corn esta Assernbléia seja mudada. A Assernbléia
Legislative. os parlarnentares não devern ser hornologadores da intencão do
Poder Executivo: a relacão tern de ser outra. Esperamos que a Assembléia
ainda posse receber do Governador outro tratamento. Ao rnesmo tempo,
queremos que este Assembléia levante sue voz, porque estamos vendo esse
traternento em relação a esta Case, mes. apesar da voz dos Deputados da
Oposição, que tern sempre denunciado esse traternento do Executivo pare
corn o Poder Legislativo, infelizmente não vemos nenhuma outra
manifestacão: pelo contrário, estamos ecompanhendo, repetidas vezes, por
parte do Poder Executivo, uma rnanifestacão de tratarnento que não
considerarnos edequado pare corn o Poder Legisletivo. 0 tratemento deve ser
outro.

Pare mirn, não é surpresa esse pequene mensagem do Governador,
dizendo a Assembléia Legisletiva que deve conceder essa licence e que ele
não tern de Ihe dar mais nenhuma informacão - não deve dizer o motivo de
sue viegern, nern por quanto tempo ficará. Ao contrário dos Deputados, que.
pare se ausentarem do Pals, tern de encaminhar a Mesa urn pedido
especificando once irão. o que farâo no exterior e o tempo em que ficarão
fore, o Governedor quer que a Assembléia Legislative homologue
rapidamente o seu pedido, corno urna ordern partida dele.

o relacionamento corn o Congresso, corn os Deputados Federals é outro: é
urn tratarnento amistoso, são recebidos no Paléclo. E estendido aquele tapete
vermelho pare os Deputados Federais, enquento os Deputedos Estaduais
tern de estar aqui ate quase 22 horas pare voter essa viagem do Governador,
solicitada por rneio deste verdadeiro bilhete que ele mandou pare a
Assernbléia Legislative, sem nenhuma justificacão. A Mesa aumentou,
melhorou um pouco o oflcio. conseguiu, inclusive, no projeto de resolução.
crier dois artigos, mas tarnbém não ternos aqui urna justificacão. 0
Governedor mandou urn verdadeiro bilhete pare a Assembléia Legislative, e
temos que dizer aqui, apesar da felta de informaçöes, que ele pode viajar.
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Proximarnente, receberemos algumas comunicaçOes sabre viagens de
Deputados. Mas, para as Deputados viajarem, tern de informar tudo,
direitinho. Tern de justificar tudo, enquanto este Governador que quer fazer
guerra, usar bala de verdade: que fez de Furnas a verdadeiro golfo de Furnas
escreve urn bilhete para a Assembléia Legislativa a fim de que lhe conceda
licenca para viajar.

Quero fazer urn apelo para que a Assembléia Legislativa modifique essa
situação, esse tratamento que tern sido dada a nós. As respostas do Poder
Executivo ao Fader Legislativo demoram urn tempo que a Constituiçao nâo
aceita. 0 tratamento que é dado a Assembléla Legislativa é inaceitável.
Espero que esta Assembléra levante a sua voz, que cobre desse Governo
trabaiho e cobre tambérn o tratarnento que a Constituicao garante. Nada
mais. nada menos: apenas a tratamento previsto na Constituicão do Estado, a
tratamento que deve ser dado ao Poder Legislativo do Estado de Minas
Gerais.

Espero que não recebamos mais cartas corno essas de haje. coma a aficio
do Secretário da Seguranca Pãblica e esse verdadeiro blihete do Governador
do Estada. Queremos que mude esta relação atual, que a tratamento
destinado a nos seja digna, seja urn tratamenta dado a urn Fader do Estada
de Minas Gerais - a Pader Legislativo -, aas Deputadas eleitos pelo pava de
Minas Gerais, que lutaram par isso. Pelo que está previsto na Constituiçao, a
tratamento deve ser diferente deste que tern sido dado a nós pebo Fader
Executivo.

Esperamos que, na volta dessas férias do Governador, realmente aconteça
algurna coisa em Minas Gerais. 0 IBGE está divulgando hoje para a Nacão
as nümeras de queda em todos as sentidos, e Minas Gerais está na frente
nesses indices, nas perdas, infelizmente, par causa de aito meses de falta de
governo. Muita abrigado.

o Sr. Fresidente - Cam a palavra, para encarninhar a vatação. a Deputado
Carlos Fimenta.

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Fresidente, Srs. Deputadas. quero chamar
a atencão para urn panto que acho fundamental. Estamas votando a Iicença
do Gavernador do Estado. E urn direito constitucianal que ele tern de se
ausentar do Pals. 0 Unico panto em que a Opasicão bate, e cam razão,
refere-se a falta absaluta de infarrnaçöes.

Não sabernas se a Sr. Governador está solicitanda a licença para
tratamenta de saade, para descansar au para tratar de assuntas do prOpria
Estada fora da União. Essa infarmacão é impartante para nós; é impartante
para a Fader Legislativa e para a povo mineira. Mesmo assim, entendemos
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que a Sr. Gavernador tern a direito, corn base na licença legislativa, de se
ausentar deste Estado, mesrno que seja par tempo indeterminado.
Entendernos dessa forma. E a modebo democrético.

Na Legislatura passada, aprovarnos a afastarnento do Governador Eduardo
Azeredo em duas ou trés ocasiöes, isso ate proparcianou ao Deputado
Agastinho Fatrüs a opartunidade de. par alguns dias, assumir a Governo do
Estado. Mas issa aconteceu de urna maneira rnuito rnais clara, muito rnais
transparente.

Agora, so queria chamar a atencãa para urn panto. A Iicenca inicia-se no dia
15 de setembra, em pleno perioda de ebulrcão. no processo de apresentacãa
de emendas ao Orçamento Geral da União. Os Deputados estarão do dia 10

ao dia 15 de setembro tentando resolver quais são as emendas e as
pretensöes de Minas Gerais dentra do Orçamento Geral da União. E estarnos
notando que ha urna divergência muito grande. Na bancada de nosso Estado.
na Camara Federal, estamos tendo a forrnação de dais blocos - a bboco pro-
Itarnar e a bloco pro-Fernando Henrique Cardoso.

lnfelizmente, sarnas obrigadas a dizer isto, as dais blocos tern paucos
pantos de convergéncia em relacao ao que podemos abter apresentando
emendas ao Orçarnento Geral da Uniãa. Al é que entra a figura catalisadora
do Governador do Estado. Al é que entra a figura de urn harnem que tern
experiéncia de 16 anos coma parlamentar no Congresso Nacional. a
experiOncia de urn Senador da Repãblica que trabalhou par diversas vezes,
par vOrios anas na elabaração de ernendas para a nosso Estado.

Estarnas vendo, Sr. Presidente. as pleitos e as pretensOes de Bela
Horizonte, apaiadas pebo trabaiho de Vereadores, coma as de sua COmara
Municipal. Aqui ternas varios parlamentares que estão pedindo a cantinuaçOo
das obras do metrO de Bela Horizonte, a cantinuacaa da duplicaçãa da
Fernão Dias, abra essencial para a desenvolvimento de Minas Gerais, e
outras obras de sanearnento e ebetrificaçâo rural.

O meu temor e que S. Exa. a Governador nãa consiga fazer a uniOo de
interesses, a soma dos esforcos de parlarnentares federais para deixar Minas
Gerais em situacão de vanguarda no Orçarnento Geral da União.

Estau fazendo urn alerta importante, porque, se não agirmas. mais urna vez
varnos ver a Estado da Bahia passar a de Minas Gerais para trás. as Estados
nardestinos deixarem a nosso bern atrás em canquistas no Orçamento. Fica a
meu alerta. e fica uma salicitacao. Fica urn pedida não so deste pariarnentar,
rnas da maioria dos companheiros, dos Frefeitos e das Iideranças deste
Estado.

TOo logo retarne S. Exa. desse periodo de licenca par tempo indeterrninada.
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que inicie imediatamente uma peregrinação pelo interior do Estado. E
importante a presença do Governador Itarnar Franco no Norte de Minas.
Estarnos tendo problemas sérios no Projeto Jalba, no vale do Jequitinhonha,
no Noroeste de Minas, no Sul de Minas, no Triângulo, na Zona da Mata,
porque ate agora o ãnico caminho que S. Exa. o Governador Itamar Franco
conhece é o caminho de Belo Horizonte para Juiz de Fora.

Fica a nossa solicitação, para que, ao retornar, corn a cabeça ja
descansada e mats tranquilo, corn suas idéias mais ordenadas, ele possa
niciar a peregnnaçào, comprometendo-se a ver "in loco" o que se faz. o que
está acontecendo de norte a sul, de leste a oeste no Estado de Minas Gerais.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, para encarninhar a votaçao, o Deputado
Antonio Carlos Andrada.

o Deputado Antonio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
prezada assisténcia, ocupo esta tribuna para, igualmente aos oradores
anteriores. declarar rneu apoio 0 emenda apresentada pelo Lider, Deputado
Hey TarqUinio.

E muito oportuna a ernenda, porque fimita o prazo a ser concedido pela
Assembléta, para que o Governador se ausente do Pais. Vejam sO o que a
Assembléta estará votando! Vou dar urn exemplo, ern tese. Não quero dizer
que isso Va acontecer ou que esse seja o intuito, mas o que estO sendo
votado poderO possibilitar isso: daqui a trés anos a imprensa dirO o seguinte:
"Governador completa trés anos fora do Estado, fora do Pals". A autorização
não tern limite no tempo. Se ele quiser ficar fora do Pals por urn ano, ficará;
se quiser ficar dots ou trés anos, ficarO. Penso que essa autorização a ser
concedida pela Assemb!éia tern de ter iniclo, melo e firn. E uma delegação de
poderes, é urna competéncia do Legislativo. Conceder autorização para 0
Governador se ausentar do Estado, para tratar de questOes particulares ou de
interesse do Estado, é da tradição do parlamento rnineiro. Não estamos
questionando a concessão da licença, em tese. Estamos apenas
questionando a forma desse pedido de licença. Não constam aqui dados que
são tradicionalmente encaminhados para esta Casa, como a motivaçao da
viagern, os pnnctpais contatos, se é questão particular ou questão de Estado,
enfirn, não hO aqui nenhurn esciarecimento corn relacao ao objetivo da
viagern. Não hO nada disso no texto legal. HO apenas o pedido para que o
Governador se ausente, e pronto. E urn cheque em branco. A emenda do
Deputado Hely Tarquinio vern preencher essa lacuna, em parte. A bancada
se reuniu, o grupo da OposiçOo se reuniu e achou que 20 dias seria urn
periodo razoável. Se a Bancada do Governo tern justificativas para 30 ou 40

921
dias, estamos prontos para ouvi-los, para concordar ou negociar urn prazo.
Mas simplesmente não ter prazo é algo que nunca ocorreu. Não hO
precedentes nessa matéria. E preciso que o Legislativo tenha também
responsabilidade politica ao fazer concessOes que são da competéncia
exclusiva do parlamento. EstO-se abrindo mao de urn dado muito importante
para a Poder Legislativo, que é a estipulação do prazo. Se forem concedidos
30 dias para o Governador se ausentar, e esse prazo for pouco, o
Governador poderO pedir renovacão da licenca, justificando suas
necessidades. Tenho certeza de que, se as justificativas forem corretas e
atenderem ao interesse do Estado, porque essa Casa iria negar mats 30
dias? Ou mais 30 e rnais 30? Mas sempre exigindo do Chefe do Poder
Executivo essa justificativa, essa satisfação, esse encaminharnento, que não
é para esta Casa, mas, sobretudo, para o povo mineiro. Representamos o
povo rnineiro e estamos aqui por delegacão do povo mineiro. Seremos,
amanhã, cobrados, para explicar ao povo mineiro porque demos urna Iicenca
que sem limitação no tempo.

A emenda 0 muito oportuna, porque levanta a debate e propöe urna
limitação no tempo. Não temos condicOes de conhecer a conteCido da viagem,
mas poderemos limitO-la no tempo. Se as bancadas do Governo tern outra
proposta, estarnos prontos para conversar. Apenas entendernos que urna
autorizacão sem prazo é uma autorização temerária, porque a Assembléta
estarO, na verdade, dando uma ordem sern saber as conseqUéncias finais de
seu ato. Por isso, quero aqui ratificar a nosso apoio 0 emenda do Deputado
Hely TarqUinio, a qual vem preencher esse vazio, e pedir o apoio dos nossos
companheiros, o apoio dos parlamentares para que essa autorizacão possa
ser limitada no tempo. Não estaremos limitando a viagern do Governador:
estaremos apenas exiginda que ele. ao  fim do prazo de 20 dias, se precisar
perrnanecer no exterior, encaminhe as razOes da prorrogacao, que esta
Casa, corn certeza, autorizarO, mas corn a seguranca de saber por que e por
quanto tempo estará autorizando. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Em votacão, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que
o aprovam perrnanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados que a aprovam
permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto,
aprovado, em 2° turno, a Projeto de Resolução n° 469/99. A Comissão de
RedaçOo.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Resoluçao n° 166/99. do Deputado
Gil Pereira, que aprova o acordo celebrado entre os Municipios de JanuOria e
Chapada GaOcha para rnodificação de lirnite territorial. A ComissOo de Justiça
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conciui pela COnStitucionaijçjae do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina P01 sua aprovaçao na
forma do Substjtut,vo no 1, apresentado pela Comissão de Justiça.

Questão de Ordem
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, V. Exa. pôde notar que, logo

após a votação do ültimo projeto, houve uma evasão no Plenário; portanto,
gostaria que V. Exa. verificasse, de piano, a inexisténcja de "quorum" e
encerrasse a reunião.

Encerra mento
o Sr. Presidente - A Presidénca verifica, de piano, a inexistêncja de

"quorum' para a continuaçao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as extraor-djnárias de amanhã, dia 25, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária ca mesma data, as 14
horas, corn a ordem do dia ja anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 182 REUNIAO OROINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIçA0 E
J USTIçA

As dez horas do dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Ermano Batista,
Antonio Julio, Adeimo Carneiro Leão, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier,
Paulo Piau e Maria Tereza Lara (substituindo esta ao Deputado Adeimo
Carneiro Leão, por indicaçao da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo nUmero regimental. o Presidente, Deputado Ermano
Batista. deciara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento
do Deputado Antonio JUlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
quai é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar
a maténa constante na pauta e acusa o recebimento das proposicUes a seguir
relacionadas, para as quais designou Os seguintes relatores: Projetos de Lei
n

o
s 490, 493 e 495/99 (Deputado Paulo Piau); 489. 494 e 496/99 (Deputado

Agostinho Silveira); 485 e 491/99 (Deputado Eduardo Daladier): 487. 492/99 e
Projeto de Resoluçao no 484/99 (Deputado Antonio JUlio) e Projetos de Lei
n

o
s 486 e 488/99 (Deputado Ermano Batista). Passa-se a fase de discussão e

votaçáo de parecer-es sobre proposiçoes sujeitas a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são aprovados Os
pareceres que concluem pela constitucionlidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n o

s 448 e 423/99 corn emendas que
receberam o no 1 (relator: Deputado Ermano Batista): 428/99 corn as
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Emendas n
o
s 1 e 2 (relator: Deputado Paulo Piau) e 449/99 (relator: Deputado

Antonio JUho). Registra-se a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres que
concluern pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do
Projeto de Lei no 426/99 (relator: Deputado AntOnio JUlio) e do Recurso no
2/99 (relator: Deputado Adeimo Carneiro Leão), registrando-se voto contrário
dos Deputados Ermano Batista e Paulo Piau. Os Projetos de Lei n o

s 365. 393,
403, 416 e 422/99 foram retirados de pauta, atendendo a requerimento
aprovado pela Comissão. 0 Projeto de Lei no 372/99, que recebeu parecer do
relator. Deputado AntOnio JUlio, concluindo por sua constitucionalidade,
legalidade e juridicidade corn as Emendas n o

s 1 a 10; e os Projetos de Lei nos
413 e 442/99, que receberam pareceres do relator, Deputado Agostinho
Silveira, concluindo por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, tiveram suas discussOes adiadas em virtude de pedidos de
vista deferidos pela Presidéncia. 0 Projeto de Lei no 389/99, redistribuido a
Deputada Maria Tereza Lara, teve sua apreciação adiada em virtude de
pedido de prazo regimental feito pela relatora. 0 Recurso no 1/99 foi retirado
da pauta por deterrninação da PresidOncia, por ter sido apreciado em reunião
anterior. A Presidéncia submete a apreciação dos rnernbros da Cornissão
reiatório de sua autoria no quai conciui pelo arquivarnento da Representação
Popular no 1/99, e este é aprovado por unanirnidade. Passa-se a fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plenario. Submetidos a discussão e votação. cada urn por sua
vez, são aprovados Os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
juridicidade e pela legalidade dos Projetos de Lei n o

s 144/99 (relator:
Deputado Agostinho Silveira): 437, 438 e 441/99. Os dois Ultimos corn
emendas que receberarn o n o 1 (relator: Deputado Ermano Batista) e 439/99
(relator: Deputado Eduardo Daladier). Nos termos regimentais, a Presidéncia
deterrnina o envio do Projeto de Lei no 426/99 e do Recurso n o 2/99 ao
Plenário, para inclusão do parecer em ordern do dia. Cumprida a finalidade ca
reunião. a PresidOncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os
mernbros da Comissâo para a próxima reunião ordinaria, determina a
avratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Corn issOes, 26 de agosto de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Maria Tereza Lara - Sebastião Costa -

Agostinho Silveira - Eduardo Daladier.
ATA DA 212 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As quatorze horas e quinze rninutos do dia vinte e quatro de agosto de rnU
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novecentos e noventa e nave. comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados João Paula, Bené Guedes e Mãrcio Kangussu (substituindo este
ao Deputado Mauri Torres, por indicação da Liderança do PSOB), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputado Arlen
Santiago. Havendo nmero regimental, o Presidente, Deputado João Paulo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada par aprovada e é subscrita pelos membros da Comissào presentes. A
seguir. o Presidente informa que a reunião se destina a ouvir as
representantes da Esso e da PETROBRAS, as quais irão prestar
esciarecimentos sabre as constantes vazamentos de gasolina, óleo diesel,
gas e querosene acorridos em deposito da Esso de Montes Claros e as
motivos que levaram a PETROBRAS a não ter ainda construido a seu
depósito no terreno adquirido ha vários anos no distrito industrial desse
municipio. Passa-se a discussão e a votação de proposiçOes da Comissão. 0
Deputado Marcia Kangussu procede a leitura do requerimento do Deputado
Sebastião Costa em que solicita seja realizada reunião conjunta das
ComissOes de Educaçao, Cultura, Ciéncia e Tecnologia e de Defesa do
Consumidor, para debater a problema relativo aos "video games" violentos
que estão sendo postos a disposição das criancas e dos jovens, corn a
participação da Deputada Federal Maria Elvira. do Vereador Betinho Duarte,
da Cãmara Municipal de Bela Horizonte e de outras convidados sugeridos
pelo Deputado João Paulo; do requerimento do Deputado Chico Rafael em
que solicita se convide o Sr. Roberto Meira de Almeida Barreto,
Superintendente Estadual do Banco do Brasil S.A. em Minas Gerais, para
prestar esclarecimentos a Comissão sabre a irnposição de produtas e
servicos, fornecidos par esse Banco, quando da rolagem de dividas de
responsabilidade de pequenos produtores rurais junta as agendas
estabelecidas no Sul de Minas. bern como a aplicação de juros subsidiados
para a setor. 0 Deputado Arlen Santiago apresenta requerimento em que
solicita seja feita manifestaçao de protesto contra a não-comparecimento do
Gerente Regional da Esso em reunião da Comissão, para debater e levantar
saluçôes para o grave prablerna relativo ao vazamento de combustivel no
depósito da empresa em Montes Claros: solicita, ainda, seja enviado a
referido protesto ao Presidente nacianal dessa empresa, ao Presidente da
Agéncia Nacional do Petróleo-ANP. a Presidéncia do IBAMA e a da FEAM.
Submetidos a votação, cada urn par sua vez, são as requerimentos
apravados. Ato continua, a Presidente passa a Presidéncia ao Deputado
Bené Guedes e, em seguida, apresenta requerimento em que solicita a
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realizaçao de audléncia p/iblica para debater as dispositivos da Lei n° 9.791,
de 1999, que dispOe sabre a obrigatoriedade de as concessianàrias de
serviços pbIicos colocarem a dispasiçãa do cansumidor datas opcionais para
o vencimento de suas contas mensais. Submetido a votação, é a
requerimento aprovado. 0 Deputado João Paulo reassume a direcão dos
trabaihas e informa aos Deputados que será ouvido na reunião a Sr.
Francisco José Correa de Barros, Gerente de Vendas da PETROBRAS, em
Bela Horizonte, representante do Sr. Marcelo Dias, Gerente Regional da
Petrobrás Distribuidora S.A. Após, registra a presenca da Sra. Zuleika
Torquetti, Gerente da Divisão de IndUstria Quimica e Alimenticia da FEAM. 0
Presidente passa a palavra ao Deputado Arlen Santiago, que explica a
objetivo da reunião. e. em seguida, o convidado supracitado presta
esclarecimentos sabre o assunto em tela. conforme consta nas notas
taquigraficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca do convidado e dos parlamentares, convaca as membros da
Comissão para a próxima reuniãa, determina a lavratura da ata e encerra as
tra bal has.

Sala das Comissöes, 26 de agosta de 1999.
João Paulo. Presidente - Elaine Matozinhos - Antonio Andrade.

TRAM!TAcAO DE PR0P0SIc0ES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 282/99

Corn issão de Constituicão e Justica
Relatório

0 Deputado João Batista de Oliveira, por meio do projeto de lei em
epigrafe, pretende seja declarada de utilidade püblica a lgreja Assembléia de
Deus Maria Gorete, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.

A requerimento do próprio autor a prajeto foi desarquivado. nos termos do
art. 180, § 2°, do Regimento Interno, e, a seguir, encaminhado a esta
Comissão para serem examinados as aspectos juridicos, constitucionais e
legais da matéria, conforme prevé a art. 102, lii. 'a", do mesmo Diploma.

Fundamentacão
Estado laico. a Repüblica Federativa do Brasil sempre reconheceu a

liberdade de religião e de exercicio de cultos religiosos (art. 5 0 . VI. da
Constituiçao Federal). 0 corolario disso é a igualdade de direitos e obrrgacöeS
a todos. sem distinção de religião.

Na verdade, as deveres que decorrem do dispositivo que estabelece ser
"invialavel a liberdade de consciência e de crenca, sendo assegurado a livre
exerdicio dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteçãa aos
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locais de culto e suas liturgias", tern mais coma destinatária a poder püblico e
seus agentes em qualquer nivel do que as individuos em particular. A
inviolabilidade do direito assegurado impoe deveres a todos, mas
especialmente as autoridades e aos detentores de poder.

Em razäo desse entendimento, a legislador constitucional mineiro, ao dispor
sabre as direitos e garantias fundamentals, estabeleceu clara e inequivoca
vedação ao Estado, no seu art. 50, inciso I, de "estabelecer culto religioso ou
greja, subvencioná-los, embaraçarlhes a funcionamento ou manter corn eles
ou corn seus representantes relaçöes de dependência ou de aliança,
ressalvada, na forma da lei, a colaboraçãa de interesse püblico".

O projeto em tela, que tern par objetivo conceder a declaração de utilidade
pUblica a lgreja Assembléla de Deus Maria Gorete, corn sede em Bela
Horizonte, deve ser vista a luz dos argumentas apresentados.

Em primeiro lugar, temos a considerar que a 'utilidade pUblica" é expressãa
que difere da "necessidade püblica", quando adere aos servicos que advém
do poder püblico. Os serviços necessários são as que a administração presta
diretamente a comunidade, par reconhecer que sua utilização é uma
necessidade coletiva e perene. For isso mesmo são chamados "próprios" do
Estado, como as da defesa nacional, as de policia, os de justiça, as de saüde
püblica e outros que exijarn medidas compulsárias em relação aos individuos.

Já as serviços de "utilidade pUblica" são prestados direta ou indiretarnente
aos cidadãos, mediante rernuneração, a quem deles queira se utilizar. Sãa
exemplos dessa rnodalidade as servicos de transporte coletivo, as de
fornecimento de energia elétrica, água, gas, telefone e outros mais.

Todavia, a Constituição de 1988 trauxe a lume as chamadas "direitos
iguais", elevados a condicãa de direitos fundarnentais do homem, decorrentes
também de prestaçöes pasitivas estatais, enunciadas em normas
constitucionais, para possibilitar melhores condiçoes de vida aos rnais fracas,
desde que tais direitos tendarn a suprimir situaçôes sociais desiguais.

A partir dessa ampla concepção das atividades de inter-relacionamento
ordenado entre a poder pOblica e as cidadãos, surgem as "parcerias" entre
ambos, representadas pelas entidades criadas dentro da sociedade e que,
rnovrdas pelos pnncipios da ajuda humanitária, se valtam para atender aos
necessitados.

0 legislador, então, normatiza essas situaçOes, sem, contudo, fugir dos
principios constitucionais preestabelecidos.

Amplia-se, assim, a conceito de utilidade pOblica, que passa a ser condicão
de recepção, par parte das entidades privadas, de recursos pOblicos.

Alia-se a tal entendimento a fato de que, muitas vezes, a particular presta
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tais serviços de forma mais econôrnica do que se prestados diretamente pelo
Estado, e, sendo assim, mais vale subvencioná-los do que prestá-los
diretamente.

Devemos reconhecer que as entidades religiosas se voltam rnuitas vezes
para a exercicio da assisténcia social entre seus adeptos, não estando,
porérn, obrigadas a se conduzir segundo a principia da realização de
"igualização de situacOes sociais desiguais". Voltarn-se a propagação de seus
princIpios religiosos e a captação de novas fiéis, tornando pCiblicos seus
objetivos, protegidas que estão pela norma constitucional mencionada.

Ao analisarmos a estatuta social que rege as atividades da Igreja
Assembléia de Deus Maria Gorete, podernos observar que entrelaçadas a
propagação da fé estão as atividades sociais que pretende reahzar.

Ao tratar, no Capitula IV, de seu patrirnönio, estabelece, em seu paragrafo
Onico. que nenhuma pessoa "podera reivindicar restituicöes de seus
donativos ou contribuicöes, vez que todos as bens recebidos em name desta
Igreja passam automaticamente a incorporar-se ao patrimônio da entidade", e
mais, que "não indenizará nenhum membro ou abreiro que porventura prestar
servicos a este ministéria e venha a reivindicar, par ser 'de cunho religioso'."

Relegada fica a obrigatória fiscalização quando da recepcãa de verbas
pOblicas par qualquer pessoa juridica de direito privado.

Não vemos af a colaboração de interesse pUblico que mereça a declaração
de utilidade pOblica.

Tantos são as casos de cultos e igrejas que se apresentam solicitando a
declaraçao de utilidade pOblica para posterior obtencão de subvençoes, que a
Lei Federal n° 9.790, de 23/3/99. que dispöe sabre a qualificaçao de pessaas
juridicas de direito privado, sem fins lucrativos, coma Organizaçoes da
Saciedade Civil de Interesse POblico, institui e disciplina a Termo de Parceria
e dã outras providéncias, em seu art. 20, determina que "não são passiveis de
qualificaçao coma Organizacöes da Sociedade Civil de Interesse POblico,
ainda que se dediquem as atividades descritas no art. 3° desta lei (assisténcia
social, promoção da saOde, nutrição, combate a pabreza. etc.):

Ill - as instituiçöes religiosas au voltadas para a disseminação de credos,
cultos, práticas e visöes devocionais e confessionals".

O art. 4° da mesma lei exige ainda que tais pessoas juridicas sejam regidas
par estatutos cujas normas expressamente disponham sabre:

- a abservãncia dos principias da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade, ecanomicidade e eficiéncia".

Seu inciso VII define que as normas de prestaçãa de contas a serem
observadas pea entidade determinarão, no miflimO
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'a) a observância dos principios fundamentais de ContabWdade e das

Normas Brasileiras de Contabilidade".
o legislador mineiro, tendo em vista a competéncia reservada ao Estado

para tratar da matéria. editou a Lei no 12.972, de 27/7/98, que exige em seu
art. 1°, para a declaraçao de utilidade püblica, apenas Os seguintes requisitos:
que tenha adquirido personalidade juridica; que esteja em funcionamento ha
mais de dos anos; que as cargos de sua direçâo não sejam remunerados e
que seus thretores sejam pessoas idãneas".

Mas, considerando a princIpio constitucional que determina a concepçao do
Estado laico e amparando-nos na analogia, interpretação acoihida pelos
principtos gerais do direito, temos que o Projeto de Lei no 282/99 está eivado
de inconstitucionalidade, não se atendo, ainda, ao fator primordial da
juridicidade.

Conclusão
Pelo acima exposto, concluimos pela antijuridicidade, inconstitucionabidade

e ilegalidade do Projeto de Lei n o 282/99.
Saba das Comissöes, 26 de agosto de 1999.
Antonio Julio, Presidente - Ermano Batista, relator - Maria Tereza Lara -

Eduardo Daladier.
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