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ATAS 

ATA DA 55a REUNIÃO ESPECIAL, EM 26/11/99 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

799 
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Presidente - Palavras do Secretário Tilden Santiago - Palavras do Secretário 
Armando Costa - Palavras do Deputado Federal Zaire Rezende - Palavras do 
Secretário Mílton Tavares- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Antônio Júlio - Bené Guedes - Carlos 
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elbe 
Brandão- Elmo Braz - Fábio Avelar - João Batista de Oliveira - João Paulo -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu -Marco Régis- Maria José Haueisen -Maria Tereza Lara-
Rogério Correia - Sebastião Costa - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 8h15min, declaro 

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

Ata 
-o Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Deputado Federal Tilden Santiago, Secretário de Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr. 
Governador do Estado, Dr. Itamar Franco; Armando Costa, Secretário de 
Estado da Saúde; Deputado Federal Zaire Resende; Mílton Tavares, 
Secretário Adjunto de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; João 
Batista Rezende, Presidente da Fundação João Pinheiro; Antônio Bandeira, 
Secretário Adjunto de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
Fernando Lana, Presidente da TURMINAS; Alberto Santoro, Presidente do 
DENTEL; Deputado Durval Ângelo, 2°-Vice-Presidente da Assembléia 
Legislativa; Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário da Assembléia Legislativa; 
Deputado Márcio Cunha, Presidente da Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Destinação da Reunião 

O Sr. Presidente - Destina-se a presente reunião à abertura da Plenária 
Estadual Construindo o Orçamento Participativo. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 

do Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Sr. Presidente 
Exmos. Srs. Tilden Santiago, Secretário do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, representando o Sr. Governador do Estado, 
Dr. Itamar Franco; Mílton Tavares, que, em nome do Executivo, desenvolveu 
todo o trabalho do processo de construção do orçamento participativo no 
interior, demais Secretários presentes, Deputados, senhores representantes 
das várias regiões do Estado, é com a sensação do muito realizado por todos 
que instalamos, hoje, nesta Casa, a plenária estadual do Programa 
Construindo o Orçamento Participativo. 

Nunca é de mais lembrar que o programa veio atender ao compromisso 
assumido pelo atual Governo Itamar Franco para com a sociedade mineira, 
de desenvolver ações de forma compartilhada e democratizada. Este 
Legislativo - em linha com tal filosofia - deu integral apoio à iniciativa, dela 
participando efetivamente. Na realidade, projetos como esse fazem parte do 
compromisso que esta Casa tem com o povo mineiro, pois a grande maioria 
dos Deputados acredita também na democratização do orçamento como 
forma de ajudar na construção de um Brasil ideal, em que o homem comum 
poderá constatar que os recursos públicos estão, podem e devem ser 
aplicados no atendimento de suas reivindicações. 

A participação da Assembléia Legislativa nesse projeto foi também 
motivada pelo trabalho já desenvolvido durante a realização das audiências 
públicas, quando o Legislativo mineiro percorreu as variadas regiões de 
Minas para ouvir as necessidades e reivindicações da população mineira. Na 
verdade, nas audiências públicas, o processo era unilateral: tanto a 
população como esta Casa, gestores da iniciativa, nelas acreditaram e a elas 
deram o melhor de sua contribuição, porém o esforço despendido não 
encontrou ressonância no Palácio da Liberdade. As propostas que 
elaboramos com tanto cuidado foram relegadas, e, com isso, frustrou-se um 
trabalho em que todos nós, naquele momento, acreditávamos. Com o Projeto 
Construindo o Orçamento Participativo, o caráter unilateral deixou de existir, 
seu ponto de partida foi o próprio Executivo, recebendo adesões posteriores 
dos demais Poderes e de nossas comunidades. O resultado aqui está. Além 
das reuniões municipais, foram realizadas 18 assembléias municipais, em 
que foram ouvidas as regiões mineiras e acolhidas suas prioridades. Essas 
foram encaminhadas pela SEPLAN aos órgãos setoriais do Governo, para 
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avaliação das possibilidades de atendimento. Chegamos à plenária 
estadual, quando vamos hierarquizar as demandas regionais, estando 
completada a análise dos órgãos do Governo. Estamos também elegendo o 
Conselho Estadual do Orçamento Participativo, e a ele cumprirá acompanhar 
e fiscalizar as definições da execução da plenária, bem como agir como 
instância superior em possíveis pendências. Temos de convir que o trabalho 
não acaba por aqui: uma parte substancial, que é o atendimento das 
demandas, será tratada mais adiante. Entretanto, nesta primeira etapa, foram 
alcançados objetivos de fundamental importância, foi aprofundado o 
compartilhamento entre os Poderes e a sociedade, além de consolidar-se o 
processo de interiorização. Quando falamos em interiorização, temos em 
vista a participação dos municípios. Sempre fomos adeptos da doutrina 
municipalista, por entender que as comunidades municipais são o retrato da 
sociedade brasileira. Nelas vive o povo, trabalhando, produzindo, 
participando e gerando expectativas. O governante que se omitir diante 
dessa realidade estará condenando seu governo ao fracasso. 

O governante tem de admitir que o orçamento já não pode ser peça de 
ficção, ele deve ser um documento realista que viabilize a condução da 
matéria em benefício do povo e, para tal, deve ser elaborado com a 
participação das comunidades. Nesse sentido, gostaríamos, em nome da 
Assembléia do Estado de Minas Gerais, de comunicar aos senhores que 
fizemos um acordo com o Executivo para a elaboração do orçamento para o 
ano 2000. Não sei, e não sabemos ainda, como iremos fechar o orçamento 
do próximo ano. Primeiro, porque todos sabem das dificuldades, da falta de 
recursos que efetivamente existe. Todos sabem do confronto que estamos 
tendo, por necessidade absoluta, com o Governo Federal, mas mesmo assim 
fizemos uma negociação com o Executivo, e ele cumpriu a sua parte. Estou 
na Assembléia há 13 anos, e é a primeira vez que vejo o orçamento não vir 
do Executivo como aquela peça de ficção que conhecemos e de que são 
exemplo os orçamentos da União, dos Estados e dos municípios. Prova disso 
é que estamos no final do ano e, pelo menos para Minas Gerais, foram 
cumpridos apenas 5% daquilo que ficou estabelecido no orçamento da União 
para ser destinado ao Estado. Chegamos à conclusão de que temos de 
mudar essa realidade. Num determinado momento, não era possível termos 
um orçamento que significasse, em primeiro lugar, a vontade da sociedade, 
que retratasse aquilo de que a sociedade necessita como prioridade, 
exatamente porque vivíamos num período de exceção, como foi o Governo 
Militar. Logo após o processo de democratização do País, nós e os 
Legislativos no campo nacional, estaduais e municipais, deveríamos ter 
assumido essa prerrogativa principal do parlamento, que era de legislar sobre 
matéria financeira. No entanto, logo após o restabelecimento do processo 
democrático, o País começou a viver um processo de inflação, e esse 

~--------------------------------------------------------------__J 
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processo inflacionário impedia a União, os Estados e os municípios de ter 
orçamentos reais. Muito bem, hoje vivemos um período de relativa 
estabilidade econômica, temos, portanto, de avançar. Nós em Minas, faremos 
pela primeira vez um orçamento real, e, exatamente por isso, os senhores e 
as senhoras poderão constatar uma série de coisas que deveriam estar ali, 
na forma que sempre entraram, na forma de janelas, mas que entravam no 
primeiro momento, atendiam à expectativa inicial de vários segmentos, várias 
regiões, mas, no decorrer dos meses, até o fim do ano, não eram cumpridas 
pelo Executivo, por falta de recursos. Neste ano, o Executivo fez a sua parte, 
e nós, na Assembléia, esperamos fazer nossa parte. Transformar a proposta 
orçamentária do Executivo no orçamento geral do Estado, numa peça efetiva 
de planejamento, e não de ficção, como era no passado. Nesse sentido, 
queremos exatamente dizer aos senhores e às senhoras, que vão 
acompanhar o orçamento participativo, que esperamos que nesse processo 
de renegociação de dívida... Minas, hoje, sofre porque está conseguindo 
pagar e cumprir todos os seus compromissos, até porque nossos recursos 
são bloqueados antes mesmo de chegarem ao Tesouro Estadual. Mas a 
realidade de outros Estados é muito pior do que a realidade de Minas: mais 
de 8 dos 27 Estados da Federação já estão com folha de pagamento 
atrasada, não estão conseguindo cumprir com uma de suas obrigações 
mínimas: pagar o funcionalismo, e temos a certeza absoluta de que não 
darão conta de pagar muito menos o 13° salário. Esperamos, até o mês de 
janeiro, estar com o 13° totalmente pago. É uma realidade que, no decorrer 
de todo o ano de 1999, esta administração teve de cumprir, com alguma 
coisa em torno de R$250.000.000,00 para que o Estado pudesse fazer face a 
seus compromissos com o funcionalismo. Muito bem, no ano de 2000, não 
teremos essa obrigação, porque esperamos resolver o problema do 13° 
salário, não de forma dividida, como foi neste ano, mas tudo até o mês de 
janeiro. Com isso, temos a certeza de que, com as ações que a Secretaria de 
Estado da Fazenda está tomando e naturalmente com o processo 
inflacionário que está aí, nosso orçamento foi feito em um patamar apenas de 
8%, e acreditamos que só com as medidas adotadas para aumento de 
arrecadação, com as medidas que a Secretaria da Fazenda está tomando, 
conseguiremos aumentar o orçamento em mais de 1 O%, e todo esse volume 
a mais de recursos que entrar serão exatamente os recursos que teremos 
numa linha negociada com o Governo Estadual, para, então, cumprirmos 
com as principais decisões do orçamento participativo. O compartilhamento e 
a interiorização definirão essa primeira etapa de trabalho realizado, passado 
da ficção para a realidade, a qual irá caracterizar a segunda, quando a peça 
orçamentária refletindo a vontade popular, poderá atender às reivindicações 
mais legítimas. O brasileiro comum, o homem do povo, refletindo a vontade 
popular, poderá atender às reflexões mais comuns. O brasileiro comum, o 
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homem do povo, já tem consciência de que os recursos públicos são 
escassos, por isso, precisam ser bem aplicados. Os investimentos 
governamentais em todos os níveis devem ser priorizados de acordo com os 
interesses da maioria e com nítido sentido da redução das desigualdades 
sociais e regionais. Essa diretriz de trabalho hoje, é um pressuposto da 
cidadania e deve estar presente nas definições, que serão adotadas nesta 
plenária estadual. Nós, Deputados, devemos ser porta-vozes desses 
interesses populares e, ao mesmo tempo, os fiscais da aplicação desses 
recursos escassos. Esse é o papel que nos é destinado na construção de 
uma sociedade mais justa e mais fraterna. Não poderíamos deixar de 
manifestar nesta oportunidade o nosso protesto contra a política neoliberal 
em vigor, que está aprofundando a crise brasileira com o aumento do 
desemprego e o aumento da miséria e da fome na medida em que o Governo 
obedece às ordens do FMI e do Banco Mundial e privilegia banqueiros e 
investidores internacionais. Meus senhores e minhas senhoras, é difícil, em 
nossa avaliação, aceitar a constatação que fizemos no início, quando das 
audiências públicas, quando saímos com uma proposta de aplicação de 
poucos recursos, ou seja, de R$3.000.000,00 para cada uma das regiões e 
de R$4.000.000,00 para as regiões consideradas mais carentes do Estado. 
Muito bem, falamos de recursos para atendimento a todo o Estado, da ordem 
de R$50.000.000,00 a R$60.000.000,00. Muito pouco, é verdade, mas fomos 
com essa definição estabelecida pelo Governo Estadual à época, e o que 
colocamos aqui, que é de triste constatação, no atual modelo, é que não foi 
possível aplicar nem a metade desses R$60.000.000,00. Estamos falando de 
R$60.000.000,00 em um Estado que é considerado a segunda economia do 
País. Aliás, talvez o Governo não tenha conseguido aplicar nem mesmo 1/3 
desses recursos, por causa da política econômica conduzida em nosso País 
pelo Governo Federal. Mas o que é de triste constatação é que essa mesma 
política econômica, que não permite aos governantes, seja em nível nacional, 
seja em nível estadual, seja em nível municipal. .. Não é só a questão pública: 
constatamos que não só as Prefeituras e os Estados, a cada ano que passa, 
estão mais empobrecidos e em piores condições de desenvolver suas 
políticas públicas, de atendimento à população, mas também todo o resto da 
sociedade, a cada dia, está pior e mais empobrecida, no campo e nas 
cidades. Se andamos pelos campos, observamos que os agricultores a cada 
dia plantam menos e criam menos gado. Se andamos pelas ruas, vemos, 
com nossos próprios olhos, que a lojinha que havia em determinada rua 
fechou; que aquela indústria pequena, muitas vezes de fundo de quintal, não 
existe mais. Então, constatamos esse empobrecimento generalizado. 

Constatamos que o Governo está sendo incapaz de sustentar 
minimamente a economia, para atender às necessidades básicas do povo 
brasileiro. Mas constatamos, por outro lado, que esse mesmo Governo, 

~--------------------------------------------------------_/ 
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praticando essa mesma política econômica, tem recursos, não mais em 
milhares ou em milhões, mas em bilhões de reais, para salvar banqueiros 
falidos e outros grandes empresários - não empresários nacionais, que 
poderiam e deveriam ser assistidos e incentivados com o dinheiro do BNDS, 
que é o nosso Banco de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas esse 
Banco, que deveria estar financiando a indústria nacional, e esse Governo, 
que deveria dar a ela seu apoio, estão apoiando os investidores 
internacionais, para que comprem as indústrias nacionais, públicas ou 
privadas, que estão dando emprego. E para quê? Para que o investimento 
estrangeiro venha, para que seja reduzida a oferta de emprego e que tenham 
mais lucros para mandarem às suas matrizes. 

É por isso que dissemos que é fundamental e mais importante do que a 
aplicação dos recursos - que os senhores, na condição de representa~tes de 
duas regiões, aqui vieram fazer com que eles efetivamente cheguem as suas 
regiões -, exatamente o avanço na percepção do brasileiro de que o recurso 
público é dinheiro dele. E, com a consciência que temos, Deputados e os 
senhores, que são representantes de suas regiões, temos o dever de fazer 
com que essa semente que está nascendo hoje - com a tese de construir um 
orçamento participativo democratizado, com a participação da população -
não pare, que avance sempre, com todas as dificuldades que porventura 
tenhamos. É muito importante que avancemos, que consigamos concretizar 
essa vontade e esse desejo no campo estadual, mas é também muito 
importante que, em cada município deste Estado, possamos trabalhar para 
fazer com que haja essa compreensão do brasileiro comum, de forma que ele 
sinta que o recurso público também é dele. E, se fizermos com que haja essa 
consciência do brasileiro comum, podem ter a certeza de que nenhum 
governante terá coragem de negar milhares de reais para o atendimento 
básico à saúde, à educação e ao saneamento básico, ao mesmo tempo em 
que gasta bilhões com outras áreas da economia, que nunca deveriam ser 
prioridades de um Governo sério. 

Em nome da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
confraternizamo-nos com todos os presentes e com o Executivo, aqui 
representado pelo Deputado Tilden Santiago e pelo Dr. Milton Tavares, 
Secretário Adjunto do Planejamento, que desenvolveu todo esse trabalho que 
está culminando nesta reunião. A todos os que participaram do programa, 
nossa mensagem de apreço. E nossos parabéns ao povo mineiro, por contar, 
no orçamento participativo, com válido instrumento para a boa gestão das 
finanças públicas. Muito obrigado e desculpem pelo longo discurso. 

Palavras do Secretário Tilden Santiago 
Exmos. Srs. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais; Armando Costa, Secretário da Saúde; 
Deputado Federal e colega, Zaire Resende; Milton Tavares, Secretário 
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Adjunto do Planejamento; João Batista Rezende, Presidente da Fundação 
João Pinheiro; Antônio Bandeira, Secretário Adjunto da Agricultura; Fernando 
Lana, Presidente da TURMINAS; Alberto Santoro Pinheiro de Lima, 
Presidente do DENTEL; Deputado Durval Ângelo, companheiro e 2°-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado; Deputado Gil Pereira, 2°-
Secretário da Assembléia Legislativa do Estado; Deputado Márcio Cunha, 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, demais colegas 
Deputadas e Deputados Federais e Estaduais presentes, Secretários 
Municipais, Prefeitos, Vereadores, Delegados, lideranças populares de todo o 
Estado - temos aqui mais de 100 Delegados -, meus senhores e minhas 
senhoras, em primeiro lugar, gostaria de manifestar minha alegria e minha 
emoção em poder, da tribuna da Casa do povo mineiro, representar o Sr. 
Governador, Dr. Itamar Franco. É uma alegria estar presente a esta reunião, 
juntamente com o Secretário Armando Costa e com o Secretário Adjunto 
Milton Tavares, todos nós representando o Executivo. Quero dizer que, se 
aqui estamos, é porque compromissos inadiáveis do Governador fizeram com 
que ele precise estar hoje no Rio e em Furnas. Mas o fazemos com alegria, 
sabendo do apreço, da preocupação e da atenção que Itamar Franco dedica 
à realização do orçamento participativo. Aliás, não é segredo para ninguém 
que o esforço pela construção de um governo de centro-esquerda tem como 
um de seus pilares a participação popular e a busca da construção do 
orçamento participativo, entre outros mecanismos. 

Em nome de Itamar Franco e do Poder Executivo, gostaria de congratular-
me pelo caminho já percorrido até agora, em termos do orçamento 
participativo. E começo por assinar embaixo das palavras e considerações, 
dos dados, interpretações e opiniões manifestados pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa, até para dizer que, se hoje vivemos um fenômeno de 
resistência e sentimento de brasilidade em nosso Estado, isso se deve muito 
à sintonia estabelecida entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, graças 
à liderança desse jovem Deputado, o companheiro Anderson Adauto. É por 
isso que assino embaixo de suas considerações, feitas anteriormente, e 
espero que essa sintonia entre os dois Poderes só venha a contribuir para 
um avanço na construção de um autêntico poder de centro-esquerda em 
nosso Estado. 

Gostaria de lembrar, nesta reunião, que o orçamento participativo é um 
processo acumulativo de experiência. Por isso, saúdo os senhores e 
congratulo-me com Milton Tavares, de quem gostaria de ressaltar a 
habilidade em mobilizar um grande número de órgãos do Executivo neste 
empreendimento. Quero congratular-me também com todos os senhores, 
porque não é fácil construir um orçamento participativo, sobretudo em nível 
municipal - como sabem os Prefeitos que aqui estão e que vivem essa 
experiência em seus municípios. 
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D~v~mos ter em mente que Minas está entre a minoria dos E_stados 

0 bras~leJros que conseguem levar adiante um orçamento participatJvo. Com s 
eu disse, esse orçamento é uma experiência que se vai acumulando. e temo 
um pouco dessa experiência acumulada nessas 18 assembléias populares 
que foram realizadas e na conjugação dessas 318 propostas já trazidas. Este 
enc?~tro de hoje já é uma demonstração de que estamos construindo algo de 
posJtJvo. 

Muitos_ de nós, aqui presentes, regozijamo-nos por esse caminho e pel: 
perspectiva que temos pela frente, ainda mais quando lembramos qu 
estamos ~m um país, em uma sociedade que viveu 20 anos de ditadura, com 
0 povo alienado da participação política. Vencida a ditadura, ainda estamos 
lutan~o pa~a e_scapar à _construção de apenas uma farsa demo_crática. 

0 . E~t~o. nao e tare~a s1mples construir o orçamento participat1vo no _co_ntexta 
hJst?nco ~m que Vivemos. Quero lembrar que o nosso esforço Ja e um 
conjugaçao da construção da unidade da democracia representativa com a 
democracia direta, em que o próprio povo participa da escolha da prioridade 
dos problemas e da indicação dos recursos. Por isso, creio que devemos nos 
congratular também por esse início de experiência. Insisto no fato de que 0 

orçamento é uma experiência, baseado no testemunho de Olívio Dutr~. 
Governador do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, eles levaram tres 
ad~i~istr~ções municipais para aperfeiçoar o processo de orçamento 
partJcJpatJvo. O Olívio conta-nos que, nas primeiras reuniões do orçamen!o 
participativo na Capital gaúcha, ele saía dali com um nível de discussao 
muito baixo, mas com os bolsos cheios de bilhetes de líderes populares 
solicitando material de construção, remédios e outras coisas de necessidade 
preliminar de nosso povo. 

Portanto, podemos ver de uma maneira positiva a concretização do 
orçamento participativo. Mas acredito também que estamos diante de _um 
desafio feito pelo Executivo ao Legislativo. Tomara que haja uma saudavel 
competição entre os poderes públicos para saber quem é que colabora com 
maior força na construção do orçamento participativo. Quem dera que os 
partidos políticos presentes nesta Casa viessem a travar uma disputa 
saudável para ver quem seria o campeão na construção do orçamento 
participativo. Esse tipo de competitividade política é saudável. Com ela, o 
povo se beneficia. 

Gostaria de lembrar também que a realização do orçamento participativo 
em nosso Estado está sendo feita dentro de um contexto que já foi delineado 
pelo Presidente Anderson Adauto. Trata-se do momento que vivemos, ou 
seja, enquanto nos entregamos à descentralização das decisões. à 
descentralização do poder e à sua popularização, vivemos em um pais ~nd~ 
o poder central faz questão- e as reformas tributária e administrativa estao a1 
para mostrar isso- de centralizar, o máximo possível, o poder de decisão em 
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Então, é nesse contexto de resistência a um Brasil que vem sendo 
construído dentro de um sistema de alta centralidade em Brasília que 
colocamos o nosso tijolinho para a construção da nova pátria, do novo País e 
de um novo povo. É importante que essa postura de Minas Gerais para a 
construção dessa nova sociedade, dessa nova maneira de administrar e de 
gerir os recursos públicos não fique apenas nos grandes posicionamentos 
tomados pelo Governador ou pelos nossos partidos políticos. É necessário 
que, assim como existem grandes tomadas de posição do ponto de vista da 
política nacional e mesmo no cenário internacional, que haja coerência na 
construção da nossa administração em Minas. 

Tive ocasião de testemunhar, durante a visita do Governador à França, que 
é possível, sim, a um governante do Terceiro Mundo, a um político da 
América Latina chegar ao Primeiro Mundo de cabeça erguida, sem se 
ajoelhar, sem chapéu na mão, pedindo esmolas. Estou vendo aqui um 
cidadão com a camisa da A TI AC, que é a organização francesa que luta 
pela aplicação de taxas sobre a transferência de capitais do mundo. Vi quase 
dois mil membros dessa organização aplaudir Itamar e Dupeyrat, de pé, 
depois de mostrar a posição de Minas Gerais em face do neoliberalismo e da 
globalização que se opera no mundo. Isso quer dizer que é possível ao 
Governador de Minas Gerais ir à França dialogar com a sociedade civil 
francesa -como através dessa organização, por exemplo, que reúne mais de 
8 mil franceses -, dialogar com os políticos, com os homens de poder da 
França, com o Presidente da Assembléia Nacional, Monsieur Laurent Fabius, 
com mais de 90 banqueiros e com o quarto Banco da França, o Bread Bank 
Populaire. Foi possível conversar com os dirigentes do quarto Banco 
existente no cenário financeiro francês, de igual para igual. E quando o 
Presidente da Assembléia Nacional Francesa disse ao Dr. Itamar, na minha 
presença e na do Dupeyrat, que é preciso ter cuidado com a questão da 
globalização porque é um fato consumado e não podemos nos colocar contra 
ela, que se trata da consolidação de uma luta de concepções e de idéias, foi 
preciso ter firmeza para interrompê-lo, como fez o Dr. Itamar, para dizer que 
pouco importa a luta das concepções, pouco importa distinguir a globalização 
"a la americaine" e a mundialização "a la française", porque pouco importam 
as concepções, uma vez que as conseqüências do neoliberalismo e da 
globalização quem paga somos nós, os povos latino-americanos, os 
africanos e os asiáticos. 

Então, é nesse contexto do posicionamento ousado de um Estado que já 
teve no passado posicionamentos como o de Tiradentes, é nesse contexto de 
defesa da liberdade em termos amplos e globais que construímos o 
orçamento participativo, que faz parte da construção do desenvolvimento 
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sustentável, pois o povo é a maior garantia de um desenvolvimento 
benéfico para a população. O desenvolvimento sustentável será fruto da 
conjugação dos esforços das autoridades, do Estado e do setor produtivo. 
Mas o setor produtivo e o Estado não concretizarão o desenvolvimento 
sustentável do Brasil se não houver a pressão, a mobilização e a organização 
da sociedade civil e, neste caso concreto, se não houver a mobilização e a 
organização dos mineiros. Então, acredito que a concretização do orçamento 
participativo seja uma maneira de sermos verdadeiros e autênticos nessa 
posição que, desde janeiro, Minas Gerais vem tomando no cenário nacional. 

Quero terminar falando sobre a questão do desafio que está colocada para 
os Poderes e para os partidos políticos, para ver quem contribui mais para a 
concretização das reivindicações reunidas pela população e vindas 
diretamente da população. Essa é uma saudável competição, uma vez que o 
orçamento participativo não é privilégio nem monopólio de meu partido, que 
começou nas administrações municipais. Ele é coisa de todos nós, do nosso 
povo, de todos os partidos. Espero que haja esse empenho, espero que haja 
criatividade no Executivo e no Legislativo, para que sejam concretizadas as 
demandas. Desse modo, estaremos dando continuação à caminhada de 
libertação do povo mineiro em face da besta apocalíptica que é a 
globalização e o neoliberalismo. Estaremos dando seqüência a essa tradição 
de defesa da liberdade, mas não a liberdade apenas como sentimento vago e 
folclórico de Minas Gerais: a liberdade concretizada na vida da sociedade 
mineira, com uma melhor distribuição de renda, com o atendimento das 
necessidades primárias do nosso povo. 

Não posso deixar também, como Secretário do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, de congratular-me com o crescimento da 
consciência ecológica da população. Surpreendeu-nos a todos nós, do 
sistema de defesa do meio ambiente, o fato de, nas audiências públicas, sem 
nenhum direcionamento de nossa parte, ver surgirem as questões ambientais 
entre as três ou quatro prioridades da população. Isso significa um avanço na 
consciência cidadã de Minas Gerais. Que Minas seja esse laboratório, essa 
grande experiência de construção de uma sociedade diferente, de um projeto 
alternativo para o Brasil, que escandaliza a população com a corrupção, com 
o autoritarismo que estamos vendo. Parabéns, senhores delegados. Espero 
que essa audiência pública reunindo todos os delegados do Estado, seja o 
símbolo da grandeza e da força democrática do povo mineiro.(- Aplausos.) 

Palavras do Secretário Armando Costa 
Sr. Presidente da Assembléia, Deputado Anderson Adauto; Deputado 

Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, representando o Governador 
Itamar Franco; Deputado Federal Zaire Resende; Deputado Márcio Cunha, 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira; Deputado Durval 
Ângelo, Vice-Presidente desta Casa; Deputado Gil Pereira, Secretário da 
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Mesa; Deputado Bené Guedes, Líder do PDT; Deputado Marco Régis, 
Líder do PPS; Deputado Edson Rezende, Líder do PSB; Deputado Carlos 
Pimenta, Líder da Minoria; Deputado Tadeu Leite, que participou do 
orçamento participativo; Deputados Agostinho Patrús, Eduardo Daladier, Elbe 
Brandão, Fábio Avelar, João Batista de Oliveira, João Paulo, Márcio 
Kangussu, Maria José Haueisen, Maria Tereza Lara, Wanderley Ávila e 
Adelmo Carneiro Leão; Srs. Alberto Santoro, do DETEL; Antônio Barbosa, 
Secretário Adjunto da Agricultura; Fernando Lara, da TURMINAS; João 
Batista Resende, da Fundação João Pinheiro; João Bosco Senra, Presidente 
do IGAM; Dr. Jésus Fernandes, representante da FHEMIG; Presidente da 
Associação Mineira de Regionais de Municípios; Prefeitos e Presidentes de 
Câmaras Municipais aqui presentes; assessores municipais; Vice-Diretora da 
UEMG, Profl. Ana Adelina; Presidente da FEMAM, Prefeito Antônio Gondim; 
representantes da imprensa, assessores; Dr. Mílton, vice adjunto da 
Secretaria de Planejamento, representando o Secretário Manoel Costa, o que 
podemos dizer aqui para ser rápidos e objetivos? Quero cumprimentar os 
Deputados Anderson Adauto e Tilden Santiago por terem dito que não 
podemos mais fazer orçamentos que sejam verdadeiras peças de ficção. 
Estamos atravessando uma crise brutal no País, com o enfrentamento 
provocado por um país aberto ao capital externo. Temos que ser realistas e 
pragmáticos para aplicar nossos parcos recursos onde eles possam 
corresponder e responder efetivamente em cada setor. 

Na área da saúde, o que é que gostaríamos de ver aprovado, daquilo que 
foi aprovado no orçamento participativo? Foram apresentadas 65 propostas 
aprovadas nas assembléias regionais, que estão aqui e foram catalogadas 
por nós. Gostaríamos de excluir - e isso ficará para discussão da Casa - 15 
propostas caracterizadas por construções novas. Não existe a indicação para 
a construção de outros hospitais no Estado ou no País. Isso é desnecessário. 
Em caráter excepcional, pode-se até construir um hospital. Quando os 
Prefeitos me procuram, tenho dito isso a eles, que vêm de cidades pequenas, 
uma vez que as maiores já têm hospital. Pergunto-lhes: "Vocês têm uma 
policlínica?". Eles dizem: "Não. Temos um posto. Queremos ampliá-lo, 
queremos um consultório médico, um gabinete odontológico, um laboratório 
e, se possível um aparelho de raios X e quatro ou cinco camas". Numa 
cidade pequena, não se justifica a construção de um hospital. No caso de 
urgência, transfere-se o caso para uma cidade maior. Então, estamos 
desaconselhando essa construção. Essa é a política da Secretaria da Saúde. 
Pode haver alguma exceção, mas, de nossa parte, achamos que não. O 
número de leitos que temos no Estado resolve plenamente nosso problema e 
é considerado pela Organização Mundial de Saúde como suficiente para 
atender às nossas necessidades. 

Temos, em Belo Horizonte, 3,34 leitos por mil habitantes, e, nas regiões do 
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Estado, a média é de 3 leitos por mil habitantes. 

A cobertura hospitalar do SUS está na seguinte faixa: Belo Horizonte 
interna 8,3% de pacientes por ano. Nas outras cidades do Estado, a média 
de internação é de 7,31% por ano, o que é razoável. O número vem 
diminuindo, mas gostaríamos de diminuí-lo ainda mais. 

Temos a apresentar 25 projetos que esperamos sejam contemplados pelo 
orçamento participativo. Vou deixar com o Presidente, Deputado Anderson 
Adauto, a relação daqueles que julgamos passíveis de atendimento. Há 1 O 
propostas que consideramos prioritárias para a execução da política estadual 
de saúde. A primeira é a construção da fábrica de medicamento da FUNED. 

Na reunião do Conselho Nacional dos Secretários da Saúde de que 
participei anteontem, pudemos constatar que três Estados são considerados 
avançados na entrega de medicamentos a seus municípios: São Paulo, 
Minas e Goiás. São Paulo entregou, até agora, duas parcelas de trimestrais; 
Minas começou ontem a entregar a segunda, e Goiás também. 

Quando os Prefeitos me procuram - todos reclamando, e com razão -, 
lembro-me da situação dos outros Estados. Somos considerados um dos 
Estados que está em melhor situação. Já imaginaram como estão os outros? 

Vamos justificar a necessidade da construção da fábrica da FUNED. 
No ano passado, entraram, no sistema da farmácia básica, cidades com 

5.800.000 habitantes. Este ano, entraram cidades com 17 milhões de 
habitantes, ou seja, mais de três vezes o número do ano passado. Só duas 
cidades não entraram. Temos 851 cidades no sistema de farmácia básica. 

A conseqüência disso é que nossa produção teve que aumentar de duas a 
três vezes. Não temos fábrica para fazer isso. 

Ano passado, tínhamos apenas um turno. Passamos para dois turnos. O 
Governador nos autorizou a contratar mais 159 pessoas, e continuamos 
impotentes para entregar às Prefeituras os medicamentos no prazo que 
desejamos. Portanto, a construção de uma nova fábrica é vital para nós. 
Temos o projeto pronto. A estimativa é que fique em R$16.000.000,00: 
R$5.000.000,00 para um galpão onde vai funcionar a linha contínua e 
R$11.000.000,00 para a compra de equipamentos. 

Gostaríamos, Presidente, que a Assembléia aprovasse, pelo menos, os 
R$5.000.000,00 para a construção do galpão. Essa obra não tem benefício 
localizado. Pelo contrário, o benefício será de todo o Estado. Todos os 
municípios de Minas Gerais, exceto dois, recebem medicamentos da 
farmácia básica, como resultado de um convênio feito entre a União, o 
Estado e os municípios. 

Há poucos dias, um Prefeito me procurou e disse: "Secretário, os remédios 
que recebíamos antigamente e que davam para três ou quatro meses hoje já 
não são suficientes. Antigamente, só as classes C e O procuravam nossos 
ambulatórios. Hoje, também as classes A e 8 os procuram". Os ricos e a 
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classe média vão nos ambulatórios da Prefeitura buscar remédios, porque 
estão "quebrados". Esse é o fruto da política neoliberal, que o Deputado 
Anderson Adauto e o Secretário Tílden Santiago tão bem explicitaram. 

Precisamos mesmo de uma fábrica de medicamentos e gostaríamos que 
ela já estivesse produzindo no próximo ano. 

A segunda proposta é a conclusão das obras e a compra de equipamentos 
do Hospital Antônio Dias, em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba. Os 
recursos necessários não serão muitos. 

Depois, a viabilização de recursos para a aquisição de equipamentos para 
o funcionamento do Pronto-Socorro de Divinópolis, grande obra que está 
sendo concluída agora, o término da construção do pronto-socorro regional 
do Triângulo Mineiro. Não quero iniciar obras, mas terminar as que estão 
inacabadas; concluir e equipar o hospital de Janaúba e ampliar o hospital da 
Universidade de Montes Claros, permitindo maior assistência de urgência e 
emergência e maior capacitação de professores para o Projeto Saúde da 
Família, na região Norte. O hospital de Janaúba é um elefante branco, com o 
qual já gastaram uma fortuna. Não temos dinheiro para terminar a obra. 

Outras propostas: equipar os hospitais de referência regional para 
atendimento de urgência, de acordo com o planejamento participativo dos 
municípios da região. É o hospital... na região Sul; ampliação e 
reestruturação de três serviços públicos regionais de urgência e emergência 
em Conceição do Mato Dentro, Curvelo e Sete Lagoas - região central; 
modernização e aquisição de equipamento para os hospitais de Diamantina, 
para atender às necessidades dos municípios do vale do Jequitinhonha -
região Jequitinhonha 1; equipar os hospitais de referência microrregional de 
Carangola - região Mata 1; conclusão das obras do hospital de Teixeiras, 
com a aquisição de equipamentos para o pronto-socorro de urgência e 
emergência. Essa obra está bem adiantada, e o hospital já serve à região, 
não é necessário muito dinheiro para a sua conclusão; recursos para a 
aquisição de equipamentos para o pronto-socorro de Venda Nova. 

Estive em Brasília anteontem, e o Barrias me prometeu complementar o 
recurso que falta para comprar os equipamentos para aquele pronto-socorro. 
Estamos fazendo o levantamento do valor necessário, mas deve ficar em 
torno de R$2.000.000,00 a R$3.000.000,00. Temos quase R$5.000.000,00. 
Do orçamento geral da União, já estão aqui R$3.700.000,00- que, com juros, 
dão R$3.800.000,00. De contrapartida do Estado, temos R$980.000,00, 
incluídos os juros. Com isso, faltam apenas R$2.000.000,00 para 
completarmos a aparelhagem do pronto-socorro de Venda Nova. 

Devo dizer-lhes que a obra daquele pronto-socorro teve início no Governo 
Newton Cardoso, passou pelos de Hélio Garcia e Eduardo Azeredo. O 
Itamar, agora, está batendo duro na idéia de que temos que terminá-lo. Para 
tanto, autorizou-nos a negociar com o Governo Federal. Renegociamos em 
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abril e inauguraremos o hospital em abril do próximo ano. A maior parte 
fica pronta em fevereiro, mas as obras complementares serão concluídas em 
abril. Em pouco tempo, o Governo Itamar Franco conseguiu terminar uma 
obra prioritária no Estado, que vinha se arrastando por três Governos. 

Isso, Sr. Presidente, vamos dispensar, assim como o término do hospital da 
FHEMIG e a reestruturação do hospital de Ubá, outra obra grande, porque 
temos recursos para isso. 

A Secretaria da Saúde, além dessas dez propostas prioritárias para 
apresentar ao orçamento participativo, ficaria ainda com a construção da 
fábrica e com as obras do Hospital Antônio Dias, em Patos de Minas. Essas 
duas obras são necessidades prementes. 

Fora isso, há coisas interessantes com referência à área da saúde. No 
orçamento geral da União - e aqui peço a atenção dos Deputados e Prefeitos 
que tenham ligação com Deputados Federais, assim como do Deputado 
Zaire Rezende, que está aqui, hoje -, conseguimos colocar uma emenda de 
R$70.000.000,00 para a saúde. É a primeira vez que se consegue algo 
parecido para a saúde. Fui Deputado Federal por dois mandatos, tenho boas 
ligações em Brasília e consegui "seduzir" os Deputados. 

Desses R$70.000.000,00, R$20.000.000,00 seriam para a fábrica da 
FUNED, que tem estoque de insumos, mas não produz, porque as máquinas 
são velhas. Temos R$8.000.000,00 em estoque de insumos, parados ali. 

Gostaríamos que os senhores trabalhassem para que a emenda fosse 
aprovada na sua totalidade. Seriam, como já disse, R$20.000.000,00 para a 
fábrica da FUNED e R$50.000.000,00 para a reforma e a ampliação da 
aparelhagem de hospitais públicos ou filantrópicos espalhados pelo Estado. 
Isso interessa a todos os senhores. 

O que os Prefeitos mais me pedem? Raios X, ampliação ou reforma, sala 
de cirurgia, pronto-socorro. Não temos recursos para atendê-los. Se 
conseguirmos aprovar a emenda, no ano que vem teremos recursos para 
assistir à quase totalidade das cidades do Estado. 

Outra obra importante é a fábrica de hemoderivados. Diante do orçamento 
realista do Governo, não ouso pedir dinheiro para essa fábrica este ano. 
Vamos discuti-la no próximo ano. 

Importantes também são os 7% do orçamento do Estado para a saúde, 
visando acompanhar a proposta de emenda à Constituição que está no 
Congresso, que já passou pela Câmara, está no Senado e que, se não 
houver empecilho, deverá ser aprovada este ano. Se isso acontecer, teremos 
que adequar o orçamento do Estado para 7%, o que, aliás, não está longe de 
acontecer. Se houver recursos extra, é lógico que será discutida com o setor 
de saúde do Estado a melhor aplicação para ele. 

Outra coisa que gostaria de dizer a todos é que fizemos esta semana, em 
Belo Horizonte, um seminário sobre atenção domiciliar terapêutica e 
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desospitalização. Foi um sucesso. O que desejamos é investir na atenção 
básica, evitar internamentos e fazer com que o cidadão internado possa ir 
para casa e ser tratado lá. O gasto do hospital diminuiria em 30%, o indivíduo 
ficaria perto da família, evitando infecção hospitalar e sentindo-se apoiado 
emocionalmente. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos pela atenção 
e pelo tempo a mim concedido.(- Palmas.) 

Palavras do Deputado Federal Zaire Rezende 
Senhores membros da Mesa, senhores delegados, senhoras e senhores, 

estamos presenciando, neste momento, um fato de grande importância na 
construção da democracia brasileira. 

Surgiram, de 197 4 a 1986, promovidas por de diferentes partidos, 
experiências participativas em Governos municipais, com a discussão do 
orçamento e o convite ao povo para governar junto com o líder político. Isso 
significa que está havendo uma mudança importantíssima na forma de 
governar. 

O Brasil, até então, tinha sido governado pelo princípio da democracia 
representativa. O cidadão elegia o governante, quer fosse do Executivo ou do 
Legislativo, o qual ia para o poder e governava como queria, muitas vezes de 
costas para o povo, sem ouvi-lo e sem dialogar. 

O orçamento participativo, a democracia participativa ou, mais perfeito 
ainda, o planejamento participativo vem mudando a maneira de administrar e 
vem mudando a qualidade da democracia. 

Diria que a democracia brasileira se aprimora. Em 1988, os constituintes, já 
sob a influência desses governos que estavam acontecendo desde 197 4, 
colocaram no art. 1°, parágrafo único, da Constituição da República 
Federativa do Brasil: "Todo poder emana do povo". O povo é o dono do 
poder. Quem governa, quem tem mandato, tem de fazer aquilo que o povo 
quer. O poder está com o povo. Esta Casa existe porque o povo delega 
poder àqueles que aqui estão. "Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição". 

Foi a primeira vez que uma Constituição brasileira colocou a possibilidade 
de o poder ser exercido diretamente. Ela começou a refletir a mudança que 
estava acontecendo na prática, no Brasil. A Constituição colocou, no art. 1°, 
algo que vinha de baixo para cima. Hoje estamos assistindo, aqui, à 
concretização desse primeiro ano de discussão do orçamento participativo, 
que é da maior importância. 

Fui Prefeito de Uberlândia entre 1983 e 1988. Em 1984, iniciamos a 
discussão do orçamento participativo em Uberlândia. Discutimos durante 
cinco anos. Sou do PMDB. Em 1997 e 1998, o PMDB, representado por 
vários membros, percorreu o Estado de Minas discutindo, procurando 
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elementos para fazer a proposta de programa de seu governo, não 
importava quem viesse a ser o candidato ao Governo de Minas. Esse 
programa ficou pronto e foi apresentado nesta Casa, na convenção do 
PMDB. Em seu programa está a proposta de orçamento participativo. Hoje 
me sinto muito feliz, porque isso está acontecendo. 

Quero chamar atenção para a importância dessa modificação. No início, os 
municípios estavam fazendo uma experiência democrática. Houve uma 
experiência muito importante em Lajes, Santa Catarina, entre 1978 e 1982; 
também em São João da Boa Vista, Piracicaba e outros municípios em todo 
o Brasil. Isso cresceu, e hoje já temos Governadores, temos Estados 
praticando esse planejamento participativo. Posso citar o Rio Grande do Sul, 
do PT; Roraima, do PSB; Minas Gerais, do PMDB. 

Percebe-se que isso ultrapassou os partidos. Essa percepção está 
crescendo em nosso País. É chegado o momento de termos um orçamento, 
um planejamento participativo em todo o Brasil. Aí, sim, a nossa democracia 
poderá se aperfeiçoar. A discussão do orçamento participativo é importante, 
porque permite-se que haja total transparência. É impossível um orçamento 
ou um planejamento participativo, uma democracia participativa sem total 
transparência. 

Quem governa administra as coisas que são do povo. O povo é o patrão. 
Quem governa é o empregado do povo e tem de prestar contas de tudo 
aquilo que faz. Tudo deve ser transparente. A cada mês, o Poder Legislativo 
e o Poder Executivo devem dar ciência à população daquilo que está 
acontecendo, daquilo que está sendo feito. 

Hoje estamos vendo a finalização dessa primeira experiência. Quero 
cumprimentar o Governador Itamar Franco, que determinou, com a sua 
vontade política, fosse realizado o orçamento participativo em Minas Gerais. 
Quero cumprimentar, na pessoa do Dr. Mílton Tavares Campos, a Secretaria 
do Planejamento, o nosso companheiro de Uberlândia, João Augusto, que 
nos deu a alegria de nos representar na discussão do orçamento 
participativo. 

Chamo a atenção para outro fato importante, que é a presença do Poder 
Legislativo, que, muitas vezes, fica ausente do processo de discussão do 
planejamento participativo. Aqui tivemos e estamos tendo uma perfeita 
integração entre o Legislativo e o Executivo. Essa experiência de Minas 
Gerais é fundamental, porque está dando um passo à frente na construção 
dessa democracia, ao unir o Legislativo com o Executivo. 

Manifesto a minha alegria e dou parabéns a todos os companheiros, 
delegados e delegadas de vários partidos, aqui presentes para levar à frente 
essa experiência. Tenho a certeza de que isso suscita novos degraus nesta 
escalada da construção da democracia no Brasil. 

Antes de terminar, gostaria de lembrar que a nossa Constituição é a alma 
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do País. Como a nossa alma orienta o nosso pensamento e nos permite 
decidir e tomar rumos, a Constituição é a alma do País. 

A nossa Constituição, em seu art. 1°, diz que a República Federativa do 
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, dos municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito e tem como 
fundamentos a soberania e a cidadania. 

Isso que estamos vendo confere cidadania ao povo mineiro, cidadania que 
está sendo tirada pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, e soberania, 
que ele não preservou. Estamos vendo o Governo Fernando Henrique 
Cardoso se curvar docilmente, diria de forma humilhante, diante das 
exigências do Fundo Monetário Internacional. 

O Brasil, no ano passado, quebrou. Com a crise da Rússia, o Brasil 
quebrou e foi obrigado a recorrer ao FMI. Para socorrer o Brasil, o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso abriu mão de nossa soberania. A cada três 
meses, o FMI vem ao Brasil para verificar se tudo que está estipulado está 
sendo cumprido. Não tem nada que ver com a ajuda econômica, mas 
interfere nas decisões, nas políticas sociais, interfere na política dos governos 
dos Estados. A dificuldade de os Estados negociarem com a União existe, 
porque o FM I tem as suas exigências e o Governo Federal tem de seguir 
esses padrões. A cada três meses, o FMI faz essa fiscalização. 

Continuam ainda a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político. Além de construirmos a 
democracia, de restaurarmos o nosso sentido de amor próprio, amor pela 
nossa cidade, amor pelo nosso Estado, amor pelo Brasil, é importante que 
restauremos o nosso símbolo, a nossa Bandeira, que todo o povo brasileiro, 
num sinal de reação contra essa entrega feita em nível federal, passe a usar 
a nossa Bandeira em nossa casa, a nossa Bandeira em todos locais. É 
importante usarmos camisas com as cores verde e amarela, é necessário 
que afirmemos a nossa dignidade como povo, a nossa dignidade como 
nação, a nossa soberania. Para sermos democráticos, é importante que fatos 
como esses se repitam em todo o País. Muito obrigado. 

Palavras do Secretário Mílton Tavares 
Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto; Deputado Federal Tílden 

Santiago, representando o Governador Itamar Franco; Deputado Zaire 
Resende; Secretário de Estado da Saúde, Sr. Armando Costa; Deputado 
Márcio Cunha, da Comissão de Orçamento; Deputado Durval Ângelo, 2°-
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa; Deputado Gil Pereira, 2°-
Secretário; líderes partidários; demais Deputados; dirigentes do Poder 
Executivo; Prefeitos; Vereadores; assessores municipais; técnicos do 
Legislativo e Executivo; delegados e delegadas; imprensa; senhoras e 
senhores; represento, neste momento, o Secretário Manoel Costa, que está 
em viagem à França, juntamente com uma comissão do Governo Estadual, 
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em missão que lhes foi dada pelo Governador Itamar Franco. 

Gostaria de dizer que os 138 delegados regionais aqui presentes 
representam os quase 4 mil delegados municipais que se reuniram em 18 
assembléias regionais, que, por sua vez, representaram cerca de 50 mil 
pessoas, que debateram os problemas e as possibilidades do orçamento do 
Estado em 763 municípios, que representam 89,5% do total dos municípios 
do Estado. 

Esse processo envolveu 50 técnicos de planejamento do Poder Executivo, 
50 assessores e consultores da Assembléia Legislativa, equipe que rodou 
12.000km por todo o Estado, utilizando os finais de semana, para que não 
fossem prejudicadas as rotinas de trabalho. 

No início deste ano as dificuldades foram enormes, porque encontramos o 
Estado com um déficit fiscal de R$140.000.000,00 mensais, com bloqueios 
das transferências federais, bloqueios dos créditos internacionais, uma dívida 
vencida de R$700.000.000,00 de curto prazo e fornecimentos críticos, como 
a alimentação de presos, com atraso de quatro meses. 

Nos quatro primeiros meses, a nossa Subsecretaria de Orçamento 
dedicou-se integralmente ao ajuste fiscal, ajuste que foi possível com a 
redução de R$200.000.000,00 por ano, no custeio do Estado, com a redução 
da folha de pagamento, com a não-recondução dos comissionados e a 
limitação dos investimentos do Estado às contrapartidas obrigatórias. 

Dentro de toda essa conjuntura, pudemos contar com a estrutura do 
Orçamento Participativo da SEPLAN, apenas com cinco técnicos de carreira, 
além da frustração das audiências públicas, em 1997, que faziam com que os 
Prefeitos Municipais e os Deputados Estaduais não se dispusessem a abrir 
um novo processo participativo, enquanto não fossem resolvidas aquelas 
pendências. Isso levou três meses de negociação. Foi fundamental a atuação 
do Secretário Manoel Costa, do Presidente Anderson Adauto, da Mesa e do 
Colégio de Líderes da Assembléia Legislativa, bem como a atuação da 
Federação Mineira das Associações Microrregionais- FEMAM. 

Em especial, tiveram grande participação os Srs. Antônio Gudim, Prefeito 
Municipal de Pedrinópolis e Presidente da FEMAM; Godofredo Reis, Prefeito 
Municipal de Carmo da Cachoeira e Presidente da Associação do Bairro 
Sapucaí; Aparecida Vieira, Prefeita Municipal de Virginópolis e da Associação 
da Bacia do Suaçuí; o Padre Agostinho, Prefeito Municipal de Luz e da 
Associação do Alto São Francisco; Ronaldo Mota, Prefeito Municipal de São 
João da Lagoa e Presidente da Associação da Área Mineira da SUDENE. 

O Deputado Zaire Resende, um dos precursores do orçamento participativo 
em Minas Gerais, enquanto Prefeito de Uberlândia, teve papel fundamental 
junto ao Governador Itamar Franco, ressaltando a importância do orçamento 
participativo em seu Governo. 

Gostaria de ressaltar também a importante participação da Secretaria da 
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Educação, através de suas 41 Superintendências Regionais de Ensino, 
seus 790 inspetores, suas 4 mil escolas dotadas de telessalas e a 
sensibilização dos 3 milhões de alunos da rede estadual. Muito importante 
foram as participações da EMATER, com mais de 600 escritórios nas 
reuniões municipais; do DER-MG, que cooperou para a distribuição de 2 
milhões de folhetos, utilizando a estrutura das concessionárias de transporte 
intermunicipal de passageiros. A CEMIG divulgou o processo nas contas de 
luz. O BEMGE e o ltaú patrocinaram a impressão de material de divulgação. 
A 1V Minas fez a TV interativa por meio das telessalas da Secretaria da 
Educação. E a Assembléia Legislativa teve uma atuação fundamental, por 
sua experiência nas audiências públicas, que foi extremamente importante 
para podermos tratar de um tema tão complexo e num território tão 
complexo, como é o do Estado de Minas Gerais. 

Foram 36 órgãos do Poder Executivo que participaram de todo o processo, 
experimentaram uma grande integração e abriram o debate de política 
pública, como nunca foi feito na história do Estado. Estamos fazendo não 
apenas o orçamento participativo, mas um processo de planejamento 
participativo. E as associações microrregionais de municípios tiveram um 
papel fundamental, são precursoras desse trabalho de planejamento 
regionalizado. 

Estamos sendo chamados a fazer palestras em todo o País, para mostrar 
como é a organização do Orçamento Participativo de Minas Gerais. Na 
próxima sexta-feira, estaremos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 
falando para todos os Estados que estão com iniciativas semelhantes. E o 
nosso Estado, pela grande integração entre o Executivo e o Legislativo, está 
sendo visto como exemplo. E a Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
também foi convidada a participar do evento sobre o orçamento participativo 
em Campo Grande. 

Teremos, em seguida, as reuniões temáticas, ocasião em que, como o 
Secretário Armando Costa já antecipou, o Poder Executivo fará um protocolo 
de intenções com os delegados, mostrando o que é possível ser feito dentro 
das limitações dos recursos. Na parte da tarde, elegeremos o Conselho 
Estadual, que será constituído de três conselheiros por região, além de três 
representantes dos empresários, três dos trabalhadores, o Presidente da 
Associação Mineira de Municípios, da FEMAM e da União de Vereadores de 
Minas Gerais- UVEMIG. 

Eu gostaria de lembrar que o papel do conselho não é apenas democratizar 
as decisões sobre os investimentos e fiscalizar a execução orçamentária, 
mas tem também uma grande responsabilidade, que é compartilhar com o 
Governo - Executivo e Legislativo - as decisões que levem ao aumento das 
receitas que propiciarão a realização das demandas aqui apresentadas. 

Gostaria de lembrar as palavras do companheiro Tilden Santiago, 
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Secretário de Meio Ambiente, de que devemos trabalhar para que seja 
estabelecida uma concorrência saudável entre o Executivo e o Legislativo e 
entre os partidos, para ver quem vai ajudar mais a contemplar essas 
demandas, que não são apenas das regiões, mas de todo o Estado de Minas 
Gerais. Não são demandas do orçamento participativo; ele é apenas o 
instrumento, uma ferramenta que permitiu levantar essas demandas, e 
citamos aqui o Deputado Zaire Rezende, que foi um dos precursores do 
orçamento participativo. O orçamento participativo ficou muito associado à 
imagem do PT, que o praticou em vários lugares. Mas tivemos o Prefeito do 
PMDB em Lajes, Santa Catarina, que se diz um dos pioneiros - e talvez tenha 
sido-, como também o Deputado Zaire Rezende, em Uberlândia. 

Portanto, o orçamento participativo é uma ferramenta que está sendo 
usada, e o produto que temos aqui são as necessidades do Estado. E é 
importante o que o Tilden disse, de esperar que haja essa concorrência entre 
o Executivo e o Legislativo e entre os vários partidos, no sentido de atender 
melhor a essas demandas regionais. 

E queria dizer ao Tilden que o meio ambiente foi a grande estrela do 
orçamento participativo desse ano. Tínhamos, no início, apenas quatro 
temas: saúde, educação, desenvolvimento econômico e social sustentável e 
infra-estrutura. Mas as demandas sobre meio ambiente foram tão grandes, 
que começaram a despertar em primeiro lugar em várias regiões, daí a 
decisão de desmembrar o meio ambiente como um tema específico. 

A outra estrela do orçamento participativo, que nos surpreendeu muito, foi o 
turismo. Na área de desenvolvimento econômico, as demandas do turismo, 
em alguns lugares, suplantaram as da agricultura como no Sul de Minas. 
Nesse sentido, gostaria de agradecer a presença do Dr. Fernando Lanna, da 
TURMINAS, que está prestigiando este evento. 

Para encerrar, teremos a eleição do Conselho Estadual, hoje à tarde, e a 
implantação dos conselhos regionais, que seriam constituídos de todos os 
delegados aqui presentes. Acho que realmente esse é um momento de 
grande importância para o nosso Estado, como já disse o Deputado Zaire 
Rezende, e temos medido isso pelas solicitações que temos recebido para 
apresentar o processo para outros Estados. Muito obrigado. (- Palmas.) 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de logo 
mais, às 14 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 563 REUNIÃO ESPECIAL, EM 26/11/99 
Presidência do Deputado Márcio Cunha 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
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Destinação da reunião - Palavras do Sr. Mílton Tavares - Suspensão e 
reabertura da reunião - Esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos -
Sorteio da ordem de apresentação da síntese das propostas -Apresentação 
do relatório do Grupo Temático da Educação - Apresentação do relatório do 
Grupo Temático da Infra-Estrutura - Apresentação do relatório do Grupo 
Temático do Desenvolvimento Econômico e Social - Apresentação do 
relatório do Grupo Temático da Saúde -Apresentação do relatório do Grupo 
Temático do Meio Ambiente -Votação do conjunto das propostas; aprovação 
- Apresentação de nova proposta para o Conselho Estadual do Orçamento 
Participativo; votação; aprovação - Palavras do Sr. Presidente - Anúncio do 
resultado da eleição para o Conselho Estadual do Orçamento Participativo -
Palavras do Sr. Mílton Tavares- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
José Braga - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Andrade - Dinis Pinheiro -

Eduardo Daladier - Jorge Eduardo de Oliveira - Márcio Cunha - Sebastião 
Costa. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha)- Às 14h15min, declaro aberta a 

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Dinis Pinheiro, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Mílton Tavares, Secretário Adjunto do Planejamento; Ezequiel 
Dias Fraga, Delegado Popular de Malacacheta, relator do Grupo Temático do 
Desenvolvimento Econômico e Social; Wilson Rubens Tonholo Rezende, 
Delegado Popular de Conselheiro Lafaiete, relator do Grupo Temático da 
Educação; Nádia de Oliveira Rocha, Delegada Popular de lnhapim, relatora 
do Grupo Temático da Educação; Antônio Claret Miranda Pereira, Presidente 
da Câmara Municipal de Ponte Nova, relator do Grupo Temático da Saúde; 
Cristiano Lamas, Presidente da Câmara Municipal de Astolfo Dutra, relator do 
Grupo Temático do Meio Ambiente; e Joel lsmar Xavier, Delegado Popular de 
lpatinga, relator do Grupo Temático da Infra-Estrutura. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento da Plenária 

Estadual do Programa Construindo o Orçamento Participativo. 
Palavras do Sr. Mílton Tavares 

(- Houve falta de energia, não foi possível taquigrafar esta parte) ... dos três 
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conselheiros estaduais. A região Norte já entregou a relação dos três 
escolhidos, que são Ronaldo Mota Dias, José Aloísio Nério e Horácio Cristo 
Barbosa. Foi também entregue uma lista com três suplentes, mas tenho de 
consultar a coordenadoria, pois parece-me que seria um único suplente. (-
Pausa.) 

A região Norte entregou o nome de três suplentes, que seriam, pela ordem: 
Marcelo Maia, Élber Aloísio Souza e Carmem Guiomar Nogueira Alcântara. 

O Sr. Presidente- Agora, com a permissão do Secretário, vamos anunciar 
as regiões que ainda não pegaram a cédula de votação para o conselho 
estadual: Alto Paranaíba, Central I, Central 111, Jequitinhonha, Jequitinhonha-
Mucuri, Mata I, Mata 11, Noroeste, Norte, Rio Doce 11, Sul I, Sul 111 e Triângulo 
I. Por gentileza, peguem aqui, na mesa, a cédula de votação para que 
possamos acelerar o processo de escolha dos conselheiros. 

Conforme já anunciado aos senhores, cada região indicará três 
conselheiros, com um suplente, e, entre os três conselheiros efetivos da 
região, vocês indicarão um para fazer parte da diretoria executiva. 

Farei uma retificação apenas do que eu disse, o resto continua como está: 
são três conselheiros suplentes, pela ordem; eu havia dito que era apenas 
um. Eu me equivoquei e estou retificando. São três conselheiros efetivos e 
três suplentes, pela ordem, e, entre os efetivos, um será indicado para 
membro da diretoria executiva. Precisamos acelerar esse processo para que 
possamos terminar os trabalhos da tarde de hoje.(- Pausa.) 

As cédulas para eleição do conselho estão sendo distribuídas pela Mesa, à 
minha esquerda, e deverão ser encaminhadas de volta à Mesa desta 
plenária, com os nomes dos eleitos por região. Quero acertar com os 
senhores que até às 15h30min essa etapa estará vencida. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Neste momento, esta Presidência suspende os trabalhos 

por 20 minutos para que seja resolvida a questão da eleição dos 
conselheiros. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

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

Esclarecimentos sobre a Dinâmica dos Trabalhos 
O Sr. Presidente - Passamos, agora, a prestar esclarecimentos sobre a 

dinâmica desta parte da reunião, cuja finalidade é apresentar a síntese das 
propostas dentro das temáticas de saúde, educação, desenvolvimento 
econômico e social, infra-estrutura e meio ambiente e eleger os membros do 
Conselho Estadual do Orçamento Participativo. 

Solicitamos àqueles que ainda não apresentaram as cédulas - tínhamos 
dado o prazo até às 15h30min - que, por gentileza, passem-nas o mais 
rápido possível para que a Mesa possa computar os eleitos por vocês. 

As quatro que estão faltando são: Central 11, Rio Doce I, Sul 11 e Sul 111. Por 
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gentileza, aqui, na mesa. 

Neste momento, aproveito o ensejo para prestar informações a respeito do 
conselho estadual. São membros do Conselho Estadual do Orçamento 
Participativo: os conselheiros eleitos na plenária estadual, que vocês estão 
elegendo no dia de hoje; os delegados natos citados no art. 20 - são três 
representantes das entidades empresariais, três representantes das 
entidades dos trabalhadores, o Presidente da Federação Mineira de 
Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM - o Presidente da 
Associação Mineira de Municípios e Presidente da União dos Vereadores do 
Estado de Minas Gerais - UVEMIG. 

O Conselho Estadual do Orçamento Participativo tem por objetivos: 1-
acompanhar e fiscalizar a execução das definições da plenária estadual por 
meio dos mecanismos existentes no Estado; 2- atuar como instância superior 
para dirimir possíveis pendências. 

Sorteio da Ordem de Apresentação da Síntese das Propostas 
O Sr. Presidente - Neste momento, procederemos ao sorteio "mutatis 

mutandis", como foi feito nas plenárias anteriores, que definirá a seqüência 
em que serão apresentadas as sínteses das propostas de cada área 
temática. 

A Presidência solicita a dois relatores aqui da Mesa que nos ajudem a fazer 
o sorteio. 

- Procede-se ao sorteio. 
O Sr. Presidente - O primeiro tema é Educação; o segundo, Infra-estrutura; 

o terceiro, Desenvolvimento Econõmico e Social; o quarto, Saúde; e o quinto, 
Meio Ambiente. 

Apresentação do Relatório do Grupo Temático da Educação 
O Sr. Presidente - Passamos a palavra agora aos relatores das propostas 

temáticas, de acordo com o resultado do sorteio. Em primeiro lugar, o relator 
do tema Educação, que, na verdade, são dois relatores. Como 
estabelecemos o tempo de 1 O minutos, vamos dar 5 minutos para cada um 
deles. 

A Sra. Nádia de Oliveira Rocha - Em primeiro lugar, quero cumprimentar a 
Mesa, o Plenário e agradecer a oportunidade de estar participando de um 
evento importante como o orçamento do Estado. Também quero dizer que 
compreendemos esse processo como um passo importante para alicerçar a 
questão democrática no Estado de Minas Gerais. Queremos parabenizar a 
Assembléia Legislativa, o Governo do Estado, pela Secretaria do 
Planejamento, que está conduzindo esse processo da forma que foi possível. 

Participamos, na Microrregião de Coronel Fabriciano - seria Rio Doce I - de 
uma reunião, de onde saímos com a incumbência da defesa do ensino 
profissionalizante, com uma proposta mais específica que seria o ensino 
agrícola e ambiental. A proposta seria a implantação de uma escola agrícola 
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e ambiental no meu município. 

Chegando a Coronel Fabriciano, vimos que a demanda da escola agrícola 
era universal naquela região. Mais tarde, soubemos que não só na região do 
rio Doce, mas que a escola agrícola e ambiental era uma demanda de Minas 
Gerais, demonstrando um caminho a ser percorrido em duas questões: a 
questão da educação e do desenvolvimento agrícola dentro da auto-
sustentabilidade. Por isso, vimos que as propostas ligadas a meio ambiente 
foram muito bem colocadas. 

Diante da situação do rio Doce, continuamos aqui, nesta plenária estadual, 
com a proposta de defesa da educação profissionalizante. No rio Doce, 
transformamos a proposta da escola agrícola e a ampliamos para criar um 
consenso em torno do ensino profissionalizante de 2° grau. 

Também em Coronel Fabriciano, na Rio Doce I, aconteceu uma segunda 
proposta de educação, que se duplicou nessa plenária de educação. Por 
isso, estamos dividindo nosso tempo. Priorizamos lá o ensino fundamental, o 
ensino de 2° grau profissionalizante e a questão do ensino superior. 

A proposta específica de educação relacionada ao ensino profissionalizante 
conseguiu ser colocada entre as cinco prioridades em 17 regiões. Isso mostra 
que Minas Gerais, hoje, tem uma preocupação nesse sentido. Acho que 
nosso papel é reproduzir para toda Minas Gerais essa preocupação que 
temos com o ensino profissionalizante e, principalmente, com o ensino 
profissionalizante agrícola que proporcione o desenvolvimento auto-
sustentável e a criação de agroindústrias. Isso significaria que o povo do 
interior poderia ficar no interior, sabendo o que vai fazer no interior. Vinte e 
sete cidades na nossa região estavam solicitando ser sede de uma escola 
agrícola. 

Diante disso, é impossível para nós, aqui ou lá, determinar se a escola 
agrícola vai ser construída, por exemplo, em lnhapim, que é o meu município. 
Com a plenária de educação houve um amadurecimento, e deixamos essa 
questão para uma discussão posterior. 

Queríamos garantir que fosse colocada no orçamento do Estado a 
educação fundamental com o sentido profissionalizante. Isso, porque no final 
do Governo Azeredo víamos ser retirada dos pequenos municípios do interior 
a possibilidade da profissionalização. No meu município, por exemplo, 
tínhamos uma escola de contabilidade e uma de formação de magistério; 
hoje não temos mais, retiraram-nas. Temos um curso médio científico, que 
não sei até onde irá atender à demanda do aluno do interior do município, 
que quase não tem a possibilidade de sair para uma universidade. 

Para terminar, gostaria de dizer que o nosso grupo de educação ficou 
incumbido de priorizar a educação profissionalizante dentro de duas 
vertentes, adaptada à realidade de cada região. Nas regiões onde a 
economia fosse voltada para a indústria, teríamos de criar uma escola 
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profissionalizante nessa linha, e nos mun1c1p1os do interior onde a 
economia fosse voltada para a agropecuária, teríamos de procurar fazer uma 
formação nessa linha. Mas o principal nesse orçamento é garantir que a 
educação profissionalizante seja prioridade do Governo do Estado. Assim, 
contamos com a compreensão desta plenária e dos órgãos dirigentes do 
nosso Estado. Muito obrigada. 

O Sr. Wilson Rubens Rezende - Cumprimento a Mesa e todos os colegas 
presentes. Gostaria de parabenizar a Mesa pelo trabalho na Comissão de 
Educação e, em especial, à Profa. Ana Adelina Lins, que soube conduzir bem 
o processo sobre o ensino superior. Parece-me que todos os municípios 
solicitaram a extensão da UEMG ou da UNIMONTES. Esse é um pedido 
vago. Como disse a Profa. Ana Adelina, a UEMG está de portas abertas para 
atender a todas as regiões. É necessário que a partir da semana que vem os 
municípios interessados nessa extensão, na implantação da UEMG, tomem 
as iniciativas. E a UEMG, por meio da Profa. Ana Adelina, irá verificar qual o 
melhor local para o funcionamento do "campus". Os delegados aqui 
presentes deverão entrar em contato com os seus respectivos Prefeitos e 
com a comunidade. Com esse contato e o apoio da UEMG, acreditamos que 
esse sonho de levar a UEMG para a nossa região irá se tornar realidade a 
partir do ano 2001. Em razão do tempo, será difícil acontecer no ano 2000. 

Quero registrar que ainda é possível entrar no orçamento participativo para 
o ano 2000 o cumprimento do pagamento das bolsas de ensino superior -
audiência pública-, absorção definitiva do "campus" de ltuiutaba pela UEMG. 
Essa foi a prioridade 3 da região do Triângulo 2. Achamos que é possível 
incluí-la para o ano 2000. Todos devem acreditar nessa extensão da UEMG, 
que é a prioridade 1. Basta correr atrás. Se ficarmos na expectativa de que a 
UEMG irá nos procurar para verificar se o seu "campus" vai ou não funcionar 
na nossa região, fica difícil. E a região Central 3, que represento aqui, irá 
tomar a iniciativa a partir de segunda-feira. Muito obrigado. 

Apresentação do Relatório do Grupo Temático da Infra-Estrutura 
O Sr. Joel lsnar Xavier- Boa tarde, coordenador Mílton Tavares, na pessoa 

de quem cumprimento toda a Mesa, todas as autoridades, delegados e 
delegadas aqui presentes. No momento, estou um pouco frustrado. Fui eleito 
em Coronel Fabriciano para defender esse tema, mas, para satisfazer a 
vontade de uma associação - que não deu a mínima para um projeto tão 
bonito como esse -, tive de abrir mão do meu nome e ficar como primeiro 
suplente. Assim, a ANVA poderia ter o seu representante. Lamento que o 
representante dessa entidade não se encontre aqui para valorizar um 
trabalho tão importante. 

Gostaria de deixar aqui o meu repúdio ao Governo Federal, esse governo 
neoliberal, que, a meu ver, é pior do que o da época dos militares. Sou de 
uma cidade em que há mais de 1 O anos trabalhamos com o orçamento 
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popular. Estão de parabéns o Governo Estadual e esta Assembléia 
Legislativa, que nos têm dado o maior apoio. Onde o povão coloca o dedo 
vamos ter êxito, porque o povo sabe o que realmente quer. 

O que defendemos no nosso grupo temático é o asfalto. Jamais chegará 
algum benefício para nós sem o asfalto. 

Sempre fui contra a duplicação da BR-381, porque acho que de nada 
adiantaria duplicá-la, se os nossos municípios estão no atoleiro. Fiquei muito 
feliz ao ver que, no nosso grupo, as 18 regiões também têm como prioridade 
o asfalto. Como não sou delegado entre os 54 escolhidos para o Estado, isso 
me tranqüilizou. É muito bom saber que essa proposta é unânime em todas 
as regiões que necessitam de desenvolvimento. Como já disse, o 
desenvolvimento não chega a cidade nenhuma se não houver asfalto. 

Quero dizer a todos os que foram eleitos para defender o orçamento 
participativo no Estado que vocês assumiram uma responsabilidade muito 
grande. Se for para ficar pensando apenas na própria região, o orçamento 
não é participativo. Realmente, temos de priorizar os municípios que mais 
têm necessidade. Hoje, no Grupo de Infra-Estrutura, o asfalto foi o mais 
reivindicado. Esperamos que o Governador, juntamente com sua equipe, 
valorize essa votação. Já ouvi boatos de que determinada obra, de que 
determinado benefício está indo para uma cidade. Se isso não passou pela 
Assembléia, não foi prioridade. Se assim acontecer, com certeza estão nos 
fazendo de bobos, porque tem de ir para os municípios aquilo que for 
prioridade, aquilo que defendemos e que vamos ter que defender a partir de 
agora para os nossos municípios. O asfalto é fundamental; muitas pessoas 
estão morrendo dentro das ambulâncias em época de chuva porque não 
conseguem sair dos nossos municípios. (- Palmas.) Portanto, a prioridade 1 
do Grupo de Infra-Estrutura é o acesso asfáltico a todos os municípios que 
ainda não o possuem. Que, posteriormente, possamos pensar em duplicação 
das nossas BRs. 

Quando defendi, em lpatinga, essa posição, alguém disse que primeiro 
tínhamos de cuidar das nossas artérias para depois cuidar das nossas veias 
pequenas. Então, respondi que nunca vi ninguém operar primeiro a artéria 
nem ela entupir; normalmente, entope uma veia pequena perto do coração, e 
se você não cuidar dela, ela o mata. Primeiro temos de cuidar dos nossos 
mananciais, das nossas nascentes, para que tenhamos os grandes rios. Se 
desprezarmos as nossas nascentes, jamais teremos grandes rios. Se 
desprezarmos os nossos municípios com as pequenas MGs asfaltadas, 
jamais teremos o escoamento nas nossas BRs. 

Que esta coordenadoria e o Governador do Estado realmente façam valer 
a opinião popular. Que esse orçamento participativo seja respeitado. Que 
cada delegado eleito para conduzir esse processo realmente pense como 
mineiro, pense no coletivo, e não somente em si. Se cada um for defender a 
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si próprio, o Estado pode ficar pior do que está. 

Queremos parabenizar cada um de vocês, Prefeitos, dirigentes de 
associações e sindicatos, que estão aqui para apoiar um projeto como esse. 
Para mim, que já participo desse projeto há vários anos na minha cidade, o 
mais importante é a comunidade decidir para onde vão os seus recursos. 
Desejo a cada um de vocês que realmente tenha asfalto em seus municípios, 
porque os empresários só irão investir, levando indústrias para eles, se já 
tiverem sido asfaltados. Com certeza, Minas Gerais ganhará com isso e 
crescerá muito mais. 

O meu obrigado e boa sorte a cada um de vocês, que foram eleitos, e boa 
sorte a esta Casa, para que ela possa, realmente, estar valorizando cada vez 
mais o orçamento participativo. (-Palmas.) 

Apresentação do Relatório do Grupo Temático do Desenvolvimento 
Econômico e Social 

O Sr. Ezequiel Dias Fraga - Exmo. Sr. Milton Tavares, Secretário Adjunto 
de Planejamento do Estado de Minas Gerais, as nossas congratulações pelo 
desempenho e pela firmeza com que administra o nosso Estado. Como 
representante popular das regiões de Mucuri e Jequitinhonha, digo a V. Exa. 
que todo o povo do Estado de Minas Gerais é consciente das ações deste 
Governo, que, com seriedade, com respeito e com firmeza faz ouvir as vozes 
de Minas Gerais. Então, ao Dr. Itamar felicidade na sua administração. Nós, 
do Desenvolvimento Econômico e Social, através de discussões, de 
reuniões, achamos por bem manter as propostas priorizadas das regiões, em 
respeito às comunidades, àquele povo que se reuniu para escolhê-las. 
Queremos dizer que, quando respeitamos as bases, quando seguimos os 
ensinamentos daqueles que nos delegaram alguma obrigação para 
defendermos os seus direitos e os seus anseios, estaremos cumprindo nossa 
missão, lealmente, com respeito àquele povo, como esta Assembléia bem o 
faz. Digo, senhores representantes da Mesa, que Minas Gerais, que o povo 
deste Estado anseia, em suas prioridades, por ações que visem a gerar 
emprego e renda nos quatro cantos de Minas. O que desejamos é corrigir 
aquilo que foi dito, eloqüentemente, pelo Presidente desta Casa, no dia de 
hoje: que Minas Gerais vê diminuir a sua área de plantio, que Minas Gerais 
vê diminuir o seu rebanho. O que queremos, senhores, é que existam, no 
orçamento, recursos que se dirijam para as diversas camadas, que se criem 
condições de desenvolvimento e de geração de emprego e de renda para 
todos os municípios do Estado de Minas Gerais. O que queremos, nós que 
estamos lá, que estamos no vale do Jequitinhonha, no vale do Mucuri, dito 
muitas vezes "vale da miséria", é apagar essa impressão, que se espalha por 
todo o Estado de Minas Gerais. 

Acredito eu que outras regiões também tenham o mesmo desejo, porque 
somos irmãos, somos mineiros e, ao escolhermos as nossas prioridades, 
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digamos, a cafeicultura e a fruticultura irrigada, elas poderão gerar 
emprego e renda e manter o homem no campo. O inchaço, Sr. Secretário, 
das favelas é fruto dos excluídos. Os excluídos são fruto, Sr. Secretário, dos 
que não tiveram emprego e que não tiveram em suas regiões condições de 
se desenvolver. Quando as assembléias regionais escolheram as suas 
propostas, elas desejaram que essas propostas fossem respeitadas e que 
aqui fossem confirmados os seus anseios. De uma discussão democrática 
chegamos a esta conclusão. Acabo de receber um pedido com 50 
assinaturas dos membros deste grupo. Segundo o exposto no art. 22, do 
capítulo IV do regulamento do orçamento participativo do Estado de Minas 
Gerais, os delegados abaixo assinados solicitam a disponibilização dos 
recursos totais disponíveis para as 18 regiões do orçamento participativo do 
Estado, de acordo com critérios de rateio feito entre si, para que sejam 
geridos, de acordo com as demandas definidas nas assembléias regionais 
em vista do número de votos recebidos. Ou seja, que as prioridades 
escolhidas por aquele povo sejam respeitadas e que os recursos sejam 
colocados à disposição, através da Secretaria, dos órgãos competentes, e 
viabilizados para aquelas regiões, de acordo com a votação. 

Quero parabenizar todos os delegados aqui presentes, todos os nossos 
representantes do Legislativo, e dizer que nós, ao regressarmos para os 
nossos lares, teremos a confiança, a certeza de que o que foi proposto aqui 
será realizado. Temos a confiança e a certeza de que, no orçamento 
participativo do próximo ano, haverá uma participação maior porque se 
respeitaram, se atenderam, se viabilizaram as propostas aqui priorizadas. O 
nosso parecer é esse, e deixamos os nossos agradecimentos a todos os 
presentes. 

Apresentação do Relatório do Grupo Temático da Saúde 
O Sr. Antônio Claret Miranda Pereira - Exmo. Sr. Deputado Márcio Cunha, 

que preside esta reunião, em nome do qual cumprimento as demais 
autoridades que compõem esta Mesa e outras pessoas cujos nomes já foram 
declinados. As propostas apresentadas pelo grupo temático da saúde foram 
priorizadas nas votações ocorridas nas regionais. Então, dessa forma, no 
nosso grupo temático, entre as 5 primeiras propostas apresentadas nas 
assembléias regionais, de todas aquelas que estavam agrupadas nas 5 
totalizaram 13. Dessas 13, foram escolhidas 5, que passarei a ler para o 
Plenário. Em primeiro lugar, a mais votada foi a da Região Sul 1, com 18 
votos, que propõe equipar os hospitais de referência regional para 
atendimento de urgência de acordo com o planejamento participativo dos 
municípios da região e a criação do Piso de Atenção Básica Estadual, o 
PABE. A segunda mais votada foi a da Região Sul 3, com 12 votos, que 
propõe a reestruturação de unidades referências secundária e terciária, já 
existentes, inclusive dos serviços de hemodiálise, com ênfase ainda na 
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implantação e na manutenção dos centros oncológicos e psiquiátricos, 
esses últimos com núcleos microrregionais de atendimento. A terceira, do 
Jequitinhonha 1, com 10 votos, que propõe a regionalização e a 
reestruturação dos hospitais de Araçuaí e de Diamantina e a implementação 
do piso estadual de atenção básica para atender, com equidade, as 
necessidades dos municípios do Vale do Jequitinhonha. A quarta proposta foi 
a do Rio Doce 1, com 1 O votos, que propõe o fortalecimento dos consórcios 
intermunicipais de saúde das três microrregiões, da Associação dos 
Municípios do Vale do Aço, da Associação dos Municípios da Vertente 
Ocidental e da Associação dos Municípios do Médio Piracicaba, ressaltando 
que serão beneficiados aproximadamente 2 milhões de habitantes com 
assistência precária do SUS e, ainda, que essa regional teve a maior 
participação em número de votos, em uma primeira plenária do orçamento 
participativo. A quinta proposta foi a da região Noroeste, com 9 votos, que 
propõe a criação de um hospital regional equipado com UTI e hemocentro, 
ressalvando que a região Noroeste atende aproximadamente 1.500.000 
habitantes e que não existe hospital público no local. Queremos que conste 
em ata que não foram submetidas a votação as propostas da Zona da Mata 2 
e do Alto Paranaíba, já que serão contempladas, segundo o Secretário da 
Saúde e o representante da FHEMIG, Dr. Jésus. Então quero agradecer aqui, 
de público, ao grupo temático que muito me honrou ao me incumbir de fazer 
esses relatos. Muito obrigado. 

Apresentação do Relatório do Grupo Temático do Meio Ambiente 
O Sr. Cristiano Lamas - Sr. Presidente, em nome de quem cumprimento a 

todas as autoridades da Mesa diretora dos trabalhos desta tarde, 
companheiros Delegados, inicialmente, gostaria de trazer à luz, nesta tarde, 
as palavras de Ernesto Che Guevara, sem fazer apologia política, em 
hipótese alguma. Che, quando subia a Serra Mestra em Cuba, dizia a seus 
companheiros que não agüentava mais e que não queria mais participar 
daquele embate em prol da conquista do poder em Cuba. Aqui estamos, a 
palavra nos vem úmida dos bosques cubanos, vamos subindo a Serra Mestra 
e vamos conhecendo a aurora. Temos em nossa mente e em nossas mãos a 
semente da aurora. Estamos dispostos a semeá-la e a defendê-la, para que 
frutifique. Assim será. A liberdade será conquistada nessa terra e em cada 
rincão da América. Senhores companheiros Delegados, estamos aqui cheios 

z da semente da participação popular e queremos vê-la frutificando em todas 
<= as regiões desta imensa Minas Gerais. Portanto, todos os senhores 
...: Delegados estão de parabéns por estarem aqui e, mais do que por estarem 
E 
.<; aqui, estão de parabéns por estarem saindo de suas bases, de suas 
@ comunidades, deixando os seus lares, os seus afazeres, para virem aqui 
:S representar uma região e representá-la condignamente. Falo isso pela forma 
{g como foram discutidos os temas de meio ambiente no grupo que eu agora 
a: 
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represento. Agradeço, de público, também a todos aqueles que, naquele 
momento, outorgaram à minha pessoa o direito de vir aqui representá-los. 
Senhores, também é com certo receio que venho a esta tribuna, se é que a 
palavra correta seria receio, mas não, nós que estamos no embate 
ambientalista não temos receio, e sim estamos propondo um universo 
melhor, começando do nosso município, um Estado melhor ambientalmente, 
com desenvolvimento sustentável, depois de passar por temas de tamanha 
importância e relevância, como educação, saúde, desenvolvimento social e 
infra-estrutura. 

Hoje represento uma comunidade. Sou Presidente da Câmara do meu 
município e sei que esses temas, principalmente desenvolvimento social e 
econômico, estão latentes nas cabeças dos nossos Prefeitos. 

Quero aqui fazer uma observação sobre o que disse o Prof. Milton Tavares, 
no início de sua fala, pela manhã. Ele falou que ficou surpreso quanto ao 
tema da questão ambiental, com a participação nas plenárias regionais. Eles 
estiveram nas regionais, porque foram esses temas também discutidos nas 
plenárias municipais. Ora, nobre Secretário, isso não é novidade para nós, 
que estamos lutando nessa área. A consciência está surgindo no nosso povo, 
emanando da necessidade de termos um meio ambiente saudável, porque 
isso influirá, com certeza, na qualidade de vida das cidades, mas também na 
qualidade de vida do meio rural. 

E isso ficou latente - e que bom que esteja latente - nesse orçamento 
participativo. A questão ambiental foi colocada como prioridade. Muitas foram 
as regionais que entenderam assim e a elegeram como uma das principais 
questões ou temas a ser colocados e discutidos nesse orçamento 
participativo. Ora, senhores, em 18 reuniões plenárias regionais, 18 
contemplaram questões ambientais entre as 4 mais votadas. 

Portanto, representando o tema do meio ambiente, do respeito e da 
dignidade à questão ambiental, pedimos o apoio dos senhores à proposta 
que iremos apresentar "a posteriori". A questão ambiental ficou latente nas 
plenárias municipais e regionais. Assim, aqui, na plenária estadual, não 
poderemos negá-la em hipótese alguma. 

Dentro do tema meio ambiente, as questões que mais preocupam o povo 
mineiro - e isso ficou claro pelo que foi apresentado no relatório de meio 
ambiente nesta plenária estadual - são as referentes à água e a resíduos 
sólidos urbanos, ou seja, lixo. 

Venho da Zona da Mata mineira, uma região que não tinha problemas com 
água até bem pouco tempo. No entanto, neste ano de 1999, nossas 
nascentes secaram. Muitas cidades da minha região tiveram problemas com 
falta de água, e isso deixou as comunidades mobilizadas para participar de 
um evento como esse, mostrando a relevância da água e pedindo soluções e 
implementação de projetos que a beneficiem em nossos municípios. 
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Os senhores, que acompanham os meios de comunicação do País, 

sabem muito bem que, em 2020, teremos problemas sérios com relação à 
água. Ela será um elemento escasso. Por isso, a partir de hoje, devemos 
tomar determinados cuidados. 

O Governo do Estado, por meio de seus órgãos, juntamente com a 
participação das comunidades dos municípios, está preocupado e vai 
produzir políticas ativas, para que não tenha continuação o processo de 
degradação dos nossos mananciais. 

Gostaria de dizer também, senhores, que os nossos Governos não 
respeitam essa questão da água. Está escrito no capítulo 28 da Agenda 21, 
aprovada no ano de 1992, no Rio de Janeiro, no item 18.2, o seguinte: "A 
água é necessária em todos os aspectos da vida. O objetivo geral é 
assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade 
para toda a população do planeta". 

O item 18.3 diz: "A escassez generalizada, a destruição gradual e o 
agravamento da poluição dos recursos hídricos em muitas regiões do mundo, 
ao lado da implantação progressiva de atividades incompatíveis, exigem 
planejamento e manejos integrados desses recursos". 

É nesse sentido, senhores, que nas 18 regionais foram apresentadas 
propostas pedindo ações no manejo integrado das bacias hidrográficas de 
nosso Estado e, conseqüentemente, das suas sub-bacias. Minas Gerais 
possui 14 bacias hidrográficas e inúmeras sub-bacias, compreendendo um 
complexo hidrológico muito importante, não só para o nosso Estado, mas 
também para toda a nação brasileira. 

Assim, no nosso grupo temático, realizamos uma discussão profícua, 
inteligente, da qual participaram todos os delegados e o corpo técnico do 
Governo Estadual, que se fez presente por meio dos vários órgãos que 
atuam no setor de meio ambiente. Estamos aqui para apresentar a nossa 
proposta a este Plenário. Peço, veementemente, a todos os senhores apoio 
especial à questão do meio ambiente. 

Não queremos, em hipótese alguma, renegar qualquer outra temática, 
porque sabemos da importância dos outros temas discutidos e muito bem 
relatados pelos pares que nesta Mesa encontram-se. Mas peço-lhes apoio 
em nome de todos os delegados que participaram da temática aqui, em Belo 
Horizonte, no dia de hoje, em nome de todos os que votaram nas temáticas 
ambientais na plenária regional e, mais ainda, em nome do povo de Minas 
Gerais, que, nas plenárias municipais, privilegiou a questão ambiental, 
privilegiou a questão do manejo sustentável de bacias hidrográficas. 

E é assim, senhores, que passo agora à leitura da proposta retirada da 
temática de hoje. Naquela oportunidade, acatamos as sugestões dos 
técnicos da SEMAD, do IGAM, do IEF, da EMATER, da COPASA-MG e de 
outros órgãos constituídos deste Estado, que fazem ações em defesa do 

~--------------------------------------------------------~ 
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"Criação do Programa Estadual de Recuperação e Manejo Sustentável de 
Bacias Hidrográficas, envolvendo os seguintes subprogramas: Subprograma 
Gestão de Resíduos Sólidos; Subprograma Coleta e Tratamento de Esgoto; 
Subprograma Educação Ambiental; Subprograma Conservação e 
Recomposição de Matas Ciliares; Subprograma Conservação e Proteção de 
Mananciais; Subprograma Recuperação de Áreas Degradadas; Subprograma 
Monitoramento de Atividades Potencialmente Poluidoras; Subprograma 
Implantação de Parques nas Nascentes dos Rios de Minas, Subprograma 
Monitoramento da Cobertura Vegetal; Subprograma Monitoramento da 
Qualidade das Águas, Subprograma Incentivo à Formação dos Comitês de 
Bacias Hidrográficas e Subprograma Construção de Microbarramentos e 
Poços Artesianos. Findando, o Subprograma de Manejo Integrado de Sub-
Bacias. Anexas à nossa proposta, colocamos todas as propostas 
ambientalistas obtidas nas plenárias regionais que tenham interface com 
todos os subprogramas relacionados. 

Como conclusão, senhores, peço, então, o apoio dos senhores delegados 
a essa proposta maior, uma proposta abrangente que contempla todas as 
propostas ambientalistas votadas nas plenárias regionais. Portanto, 
senhores, gostaria que levantassem o crachá, com veemência, no voto da 
questão temática do meio ambiente. É o que tinha que dizer a este Plenário. 
O meu agradecimento especial a todos que participaram do grpo, e que me 
elegeram e deram voz nesta tribuna. Aos senhores delegados, parabéns por 
participarem. Estaremos com a semente da aurora, a semente da 
participação popular, levando a cada rincão de Minas Gerais uma 
participação cada vez maior, com o apoio do Governo do Estado e desta 
Assembléia Legislativa. 

Votação e Aprovação das Propostas 
O Sr. Presidente - Agradecemos ao último relator, Cristiano Lamas, cuja 

sugestão também daremos. Agora, para formalizarmos esta parte d~ ~eunião: 
gostaríamos de fazer, por aclamação, a aprovação de todos os relatorros aqu1 
sintetizados pelos ilustres relatores. Aqueles que estiverem de acordo com as 
propostas apresentadas pelos relatores permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado o relatório.(- Palmas.) 

Apresentação de Nova Proposta para o Conselho Estadual do Orçamento 
Participativo 

O Sr. Presidente - A Presidência informa que foi encaminhada à Mesa uma 
nova proposta que diz respeito ao Conselho Estadual do Orçamento 
Participativo. Solicito ao Secretário Mílton Tavares que faça a exposição da 
proposta, para que, em seguida, possamos votá-la. Com a palavra, então, o 
Secretário Mílton Tavares. 
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O Secretário Mílton Tavares - Quando a comissão coordenadora do 

projeto Construindo o Orçamento Participativo, constituído por membros da 
Secretaria do Planejamento e da Assembléia Legislativa, estava elaborando 
o regulamento, tomamos como base a experiência das audiências públicas 
ocorridas até 1997, as experiências de orçamento participativo de municípios 
e outros eventos semelhantes. Chegamos a definir no regulamento até a 
questão da assembléia estadual, mas o funcionamento do conselho estadual 
não foi aprofundado. A idéia de que teríamos três pessoas representando 
cada região veio em virtude de que menos do que três pessoas seria 
concentrar muito poder numa única pessoa, e isso poderia gerar problema de 
representatividade, devido ao mandato de, pelo menos, um ano. Mas, como 
vimos que três pessoas por região geraria um conselho estadual de 54 
representantes regionais, além de outros 9: 3 de empresários, 3 de 
trabalhadores e 3 dos municípios, através da AMM, da FEMAN e da UVEMIG 
- que é a União dos Vereadores -, surgiu a proposta da comissão executiva, 
que seria mais ágil. Mas, com a comissão executiva - que teria 18 membros -, 
voltou para nós a questão da concentração de poder em uma única pessoa. 
Quando voltamos a falar na executiva, surgiram de vários pontos deste 
Plenário pessoas que se manifestavam neste sentido: que estaria havendo 
muita concentração de responsabilidade numa única pessoa. 

Então, a proposta que gostaríamos de submeter ao Plenário, desde que 
não seria viável fazer uma primeira reunião hoje, e o Plenário é mais 
representativo do que o Conselho, seria de que todos os membros do 
Plenário que são delegados regionais passariam a constituir, daqui para a 
frente, os conselhos regionais de orçamento. A partir das suas regiões, 
reunir-se-iam e acompanhariam o debate e a fiscalização do orçamento do 
Estado. Os três representantes seriam convidados a participar das reuniões 
estaduais, mas apenas um membro da Executiva teria voto, ou seja, teríamos 
apenas um voto por região. Se a região mais distante mandar apenas um 
representante, ela terá um voto. Se Belo Horizonte mandar três 
representantes, terá, também, um voto. A idéia seria essa, para que haja 
equilíbrio. A comissão executiva seria a forma não só de agilizar as reuniões, 
mas também de fazer com que cada região tenha um voto. Mas, para evitar a 
concentração de responsabilidade numa única pessoa, a sugestão que 
chegou à Mesa é que haja um rodízio: os três conselheiros de cada região 
fariam um rodízio entre si, de quatro meses. Cada um seria, por quatro 
meses, membro da executiva, podendo o conselho regional, ao final do 
quadrimestre, mantê-lo como membro na executiva, como também poderia 
fazer o rodízio. Se o conselho regional não se manifestar pela recondução do 
membro da executiva, haveria um rodízio entre os três. 

Entendemos que o aprofundamento do regimento interno do conselho 
deveria ser feito numa próxima reunião. E essa questão básica do rodízio na 

~--------------------------------------------------------_J 
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O Sr. Presidente- Então, vou sintetizar o que o ilustre Secretário falou. Em 
primeiro lugar, é importante que todos reconheçamos que todos estamos, 
pela primeira vez, colaborando e participando do orçamento participativo do 
Estado, portanto, é absolutamente previsível que resolvamos algumas 
dessas questões, às vezes, supletivamente. É o caso que nos foi 
apresentado aqui. Já que a questão da Executiva não tinha sido abordada 
nem por parte da coordenação do orçamento e nem, até mesmo, por parte 
daquilo que tinha sido até agora escrito a respeito disso, portanto, imaginava-
se que isso seria resolvido através de um regimento interno dessa futura 
Executiva, mas a coordenação e muitos de vocês acreditam que seria 
importante que isso emanasse desta Assembléia. Assim, estaremos 
colocando, para apreciação e votação dos senhores, a proposta para que 
haja um rodízio ou para que o futuro regimento interno desse conselho 
estadual promova um rodízio entre os três conselheiros indicados por vocês. 
Em votação, a proposta apresentada pelo Secretário Mílton Tavares. Aqueles 
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, então, feita essa sugestão para o futuro regimento interno da 
Executiva do Conselho Estadual do orçamento participativo. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, em nome do Deputado Anderson Adauto, em nome de 

todos os Deputados desta Casa, e tenho a certeza de que em nome mesmo 
até do Poder Executivo, aqui representado pelo Secretário Milton Tavares, 
vem fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que participaram, 
que contribuíram, mesmo àquelas mais simples das 18 regiões do Estado 
onde o Governo Estadual, através do Poder Executivo e da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais, através de todos nós Deputados, de 
todos os partidos, fez-se presente. Agradecemos penhoradamente a 
participação dos senhores. 

Gostaria também de acrescentar que a participação popular foi-nos 
garantida pela Constituição Cidadã que teve como grande timoneiro o meu 
companheiro, o meu saudoso Ulysses Guimarães. Sem dúvida alguma, a 
Constituição, sob cuja égide estamos hoje, promoveu avanços, embora 
alguns deles equivocadamente, os quais o Congresso tem tentado consertar. 
Mas esse é um avanço que poderíamos destacar na nova Constituição: 
propiciou a participação popular no orçamento. O Orçamento Participativo é 
um avanço desse dispositivo, sem dúvida alguma. Além de dar maior 
visibilidade, de dar mais transparência, ele sistematiza, de forma prática, para 
que todos possam participar. Portanto, é dever nosso, neste momento, 
agradecer e reconhecer junto à sociedade mineira, especialmente a vocês 
que completam esses atos. Queremos também agradecer e reconhecer a 
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disposição e a sua participação democrática e decisiva nesse processo. 
Parabéns a cada um dos senhores que contribuíram decisivamente para 
mostrar que é possível fazer um orçamento público transparente, 
democrático e participativo. 

Seria importante também acrescentar que o nosso Governador Itamar 
Franco, hoje, juntamente com muitos de nós aqui da Assembléia, faz um 
discurso do orçamento real. Chega de peça de ficção, chega de enganar, 
chega de mentir sobre as verbas públicas e sobre o orçamento. O orçamento 
tem de efetivamente estimar aquilo que é possível ter realmente em suas 
receitas e, em função disso, portanto, estabelecer as suas despesas. Está aí, 
talvez, a nossa grande dificuldade em compatibilizar isso que estamos 
fazendo com a nossa vontade, no orçamento, especialmente do ano que 
vem. 

Gostaria de dizer, ainda, que temos alguns caminhos para se resolver essa 
questão. O primeiro deles é que estamos fazendo uma análise das propostas 
aferidas e hierarquizadas por vocês, com o projeto que está tramitando nesta 
Casa, em que tenho a honra de ter sido distinguido pela Comissão de 
Fiscalização Financeira para ser o relator. A primeira providência que 
estamos tomando é essa e, felizmente, posso adiantar aos senhores que 
muitas das propostas coincidiram com o orçamento que está tramitando. 

Em segundo lugar, está a renegociação dessas prioridades junto ao 
Executivo. Por exemplo, vamos admitir que vocês tenham priorizado uma 
determinada escola e a Secretaria de Educação está prevendo isso no 
orçamento, então, estamos remanejando isso, internamente, no Executivo. 

Em terceiro lugar, temos o Plano Plurianual, que tem uma execução 
orçamentária bianual, ou seja, aquilo que não for possível executar no ano de 
2000 seguramente estará inserido no orçamento do ano de 2001. 

Em último lugar, estamos fazendo um esforço concentrado, nós da 
Assembléia, junto ao Governo do Estado, no sentido de ainda tentar. 

Insisto, mesmo o orçamento sendo real. Portanto, não existe mágica para 
tirar daqui, para desvestir um santo e vestir outro. Mesmo sendo o 
Orçamento real, precisa haver um esforço conjunto do Estado, do Executivo 
e da Assembléia Legislativa, para criar dispositivos, inclusive com projetos 
que estão sendo aprovados nesta Casa, que, sem dúvida alguma, poderão 
advir recursos para contemplarmos o orçamento participativo. 

Tenham certeza, senhores, de que a Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais - falo em nome deste Poder - emprestará sua colaboração e 
sua participação no princípio básico da seriedade, sabendo que o orçamento 
participativo veio para ficar e é para valer. Tenham certeza, cada um de 
vocês, de que nenhum de nós, aqui, perdeu seu tempo. Avançamos muito 
juntos, para construir uma sociedade mais justa e participativa para todos 
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Parabéns, mais uma vez, a cada um dos senhores.(- Palmas.) 
Anúncio do Resultado da Eleição para o Conselho Estadual do Orçamento 

Participativo 
O Sr. Presidente - A Presidência, como último ato, fará a leitura dos nomes 

dos Conselheiros escolhidos pelos senhores. Gostaríamos que, à medida 
que relatássemos os nomes, as pessoas se levantassem para que, depois, 
por aclamação, pudessemos aprovar. 

Região Alto Paranaíba: Conselheiro João Gutemberg de Castro e 
Conselheiro João Custódio da Silva e Conselheiro Oswaldo Ferreira Filho; 
suplente - Conselheira Marisa de Oliveira Lima Carneiro; Conselheiro 
indicado para membro da Executiva - João Gutemberg de Castro; Região 
Central 1: Conselheiro Antônio Simão Leite, Conselheiro José Bonaparte 
Vasconcelos, Conselheiro Antônio Augusto Gonçalves Neto; suplentes -
Conselheiro Alencar de Campos Valadares, Conselheiro Antônio Carlos 
Maciel da Costa e Conselheiro Paulo Alvarenga; Conselheiro indicado para 
membro da Executiva: Antônio Augusto Gonçalves Neto; Região Central 11: 
Conselheiro Tárcio de Souza Tibo, Conselheiro Geraldo Vítor de Abreu, 
Conselheira Márcia Aparecida Silva; suplentes - Conselheira Maria Cristina 
Rodrigues, Conselheira Marlene Pereira de Brito e Conselheiro José Carlos 
Pereira; Conselheiro indicado para membro da Executiva: rodízio de quatro 
em quatro meses, pela ordem dos Conselheiros: Tárcio, Geraldo e Márcia; 
Região Central 111: Conselheira Márcia Pimentel da Silva, Conselheiro 
Altamiro Francisco de Assis e Conselheiro Wilson Rubens Tonholo de 
Rezende; suplentes - Conselheiro Argemiro Mendes Sérgio, Conselheiro 
Sérgio de Jesus Vilela e Conselheiro Hélder Sávio da Silva; Conselheiro 
indicado para membro da Executiva: Márcia Pimentel da Silva; Região 
Centro-Oeste: Conselheiro Wagner Tadeu de Paula, Conselheiro Flávio Luiz 
da Cunha e Conselheiro João Luiz de Oliveira; suplente - Conselheiro 
Antônio Donizete Rezende, Conselheiro indicado para membro da Executiva: 
Wagner Tadeu de Paula; Jequitinhonha: Conselheiro Rogério Rocha Rafael, 
Conselheiro Márcio Gomes e Conselheiro Danilo Alves de Alvarenga; 
suplentes - Conselheira Maria do Carmo Ferreira da Silva, Conselheiro 
Alcides Guedes Filho e Conselheiro Argemiro Afonso Dumont Lessa· 
Conselheiro indicado para membro da Executiva: Rogério Rocha Rafael~ 
Região Mucuri-Jequitinhonha: Conselheiro Edson Gonçalves Soares, 
Conselheiro Afonso Peixoto de Magalhães e Conselheiro Ezequiel Dias 
Fraga; suplente - Conselheira Alice Lorentz de Faria Godinho, Conselheiro 
indicado para membro da Executiva: Edson Gonçalves Soares; Região Mata 
1: Conselheiro Célio Figueira Ferraz, Conselheira Maria da Glória Camargos 
Pereira e Conselheiro Wanderli Pereira Pinheiro; suplentes - Conselheiro 
Sidlúcio Ribeiro Senra e Conselheira Francisca Dias Teixeira; Conselheiro 
indicado para membro da Executiva: Célio Figueira Ferraz; Região Mata 11: 
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Conselheiro Carlos Antônio Lourenço, Conselheiro Paulo Henrique 
Mendes e Conselheiro Mateus de Freitas Vieira; suplentes - Conselheiro 
Antônio Claret Miranda Pereira, Conselheiro Cristiano Lamas Pereira e 
Conselheiro Marcus Vinícius Amaral Daher; Conselheiro indicado para 
membro da Executiva: Carlos Antônio Lourenço; Região Norte: Conselheiro 
Ronaldo Mata Dias, Prefeito, Conselheiro José Aloízio Nery, técnico, e 
Conselheiro Horácio Cristo Barbosa, Sociedade Civil; suplentes- Conselheiro 
Marcelo F. Maia, Conselheiro Helber Aloísio Souza e Conselheira Carmem 
Guiomar Nogueira; Conselheiro indicado para membro da Executiva: Ronaldo 
Mata Dias; Região Rio Doce 1: Conselheiro Altair de Jesus Vilar Guimarães, 
Conselheiro Laércio José Ribeiro e Conselheiro Paulo Sérgio Reis Ladeira; 
suplentes - Conselheiro Joel lsmar Xavier, Conselheiro Alix Natália de 
Carvalho e Conselheiro Weber Barros Valamiel; Conselheiro indicado para 
membro da Executiva: Altair Vilar; Região Rio Doce 11: Conselheiro Walter 
Luiz Bianor Alencar, Conselheiro Nilson Geraldo Fidélis e Conselheiro José 
da Paz Andrade Câmara; suplente - Conselheira Elisa Maria Costa; 
Conselheiro indicado para membro da Executiva: Walter Luiz Bianor Alencar; 
Região Sul 1: Conselheiro Edmir Geraldo da Silva, Conselheiro Godofredo 
José Caldeira Reis e Conselheiro Edson Spini Logato; suplentes -
Conselheiro Jodil Duarte Nunes, Conselheiro Barcelo Antônio Maia e 
Conselheiro José do Socorro Lage Duarte; Conselheiro indicado para 
membro da Executiva: Edmir Geraldo Silva; Região Sul 11: Conselheiro José 
Silvério Filho, Conselheiro Antônio Sales Rodrigues e Conselheiro Sérgio 
Luiz Faria dos Santos; suplentes - Conselheiro Antônio Farias e Conselheiro 
Pedro; Conselheiro indicado para membro da Executiva: José Silvério Filho; 
Região Sul 111: Conselheiro Antônio Rodrigues da Silva, Conselheiro Jurandir 
da Rosa e Conselheiro Pedro Paulo Alkimin de Oliveira; suplentes -
Conselheiro José América Buti, Conselheiro · Laudelino Augusto Santos 
Azevedo e Conselheiro Antônio Carlos Lacerda Ribeiro; Conselheiro indicado 
para membro da Executiva: Pedro Paulo Alkimin de Oliveira; Região 
Triângulo 1: Conselheiro Ronaldo de Jesus Longo, Conselheiro Toninha 
Heitor e Conselheiro Mauro Antônio Naves; suplente - Conselheira Edna 
Maria Alves Valim; Conselheiro indicado para membro da Executiva: Toninha 
Heitor; Região Triângulo 11: Conselheiro Públio Chaves, Conselheiro Lecioni 
Pereira Pinto e Conselheiro Jarbas Feldner de Barros; suplente- Conselheiro 
Alan Kardec Cândido dos Reis; Conselheiro indicado para membro da 
Executiva: Jarbas Feldner de Barros; Federação Mineira da Associação de 
Municípios: Conselheiro Antônio José Gundim; Conselheiro indicado para 
membro da Executiva: Antônio José Gundim; Federação dos Trabalhadores 
na Agricultura do Estado de Minas Gerais: Conselheiro Wilson Luiz da Silva; 
Federação dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de Minas 
Gerais: Conselheiro Randolfo Guimarães Costa; Conselheiro indicado para a 
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executiva Geraldo Vilar Guimarães, Federação Sindical Democrática dos 
Trabalhadores Metalúrgicos de Minas Gerais. 

A Presidência solicita aos nominados que se levantem para que possamos 
aclamá-los.(- Palmas.) 

Um participante da Região Noroeste - Sr. Presidente, faltou a Região 
Noroeste, por favor. 

O Sr. Presidente - Atenção. Esta Presidência vai rever se, realmente, a 
Região Noroeste não foi anunciada. A Região Noroeste estava aqui. Pode 
ser que esta Presidência não a tenha lido. 

Conselheiros - Alcides Diniz da Silva, Sebastião Caetano de Oliveira e 
Dênio Marcos Simões; Suplentes - Ivo das Chagas, Marcos Doriva Vieira e 
Marilene Andrade Ferreira Borges; Conselheiro indicado para membro da 
Executiva: Alcides Diniz da Silva. A esses também os nossos cumprimentos. 

Palavras do Sr. Mílton Tavares 
Durante todo esse período dissemos que o orçamento participativo de 

Minas Gerais era um bebê atravessando um canal de parto. Acho que agora 
o parto aconteceu e que o orçamento participativo acaba de sair da 
maternidade.(- Palmas.) Entendo que agora esteja começando o orçamento 
participativo, não terminando. Temos que arregaçar as mangas e trabalhar 
muito. Que Deus nos ajude. Obrigado. (-Palmas.) 

O Sr. Presidente -Atenção para uma retificação acordada pelos membros 
da coordenação: na Região Rio Doce I acrescente-se: "reestruturação da 
rede hospitalar regional na Região Rio Doce I ou construção". Está retificado. 
Reestruturação ou construção. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esta coordenadoria agradece aos senhores participantes 

pela honrosa presença e pelos subsídios que trouxeram aos trabalhos da 
Plenária Estadual do Programa "Construindo o Orçamento Participativo" e 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a especial de segunda-
feira, dia 29, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência, reformando despacho anterior, determina que o Projeto de 
Lei n° 743/99, de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
concessão de benefício securitário aos policiais civis e policiais militares do 
Corpo de Bombeiros e aos agentes penitenciários do Estado de Minas 
Gerais, publicado em 11/12/99, tenha a sua tramitação alterada para Projeto 
de Lei Complementar n° 21/99. 

Assim sendo, a Presidência despacha o projeto às Comissões de Justiça, 
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira, nos termos do art. 
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192, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Mesa da Assembléia, 14 de dezembro de 1999. 
José Braga, 1° Vice-Presidente no exercício da Presidência. 

PROJETO DE LEI N° 753/99 
Dispõe sobre o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- A tramitação e o julgamento do contencioso administrativo fiscal, 

sob a forma de Processo Tributário Administrativo - PTA -, bem como a 
estrutura e a composição do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas 
Gerais, são disciplinados por esta lei. 

Parágrafo único - A tramitação e o julgamento do PTA poderão ser 
diferenciados, observados os critérios e a forma previstos em regulamento, 
em razão do menor valor do crédito tributário ou da menor complexidade da 
matéria discutida, hipóteses em que o procedimento será denominado rito 
sumário. 

Art. 2° - É vedada a mudança de rito, salvo nas hipóteses expressamente 
definidas em regulamento. 

Art. 3° - A Câmara Especial é composta pelos Presidentes e Vice-
Presidentes da Primeira, Segunda e Terceira Câmaras de Julgamento e 
dirigida pelo Presidente do Conselho. 

Parágrafo único- Excepcionalmente, desde que respeitado o limite de oito 
membros, comporão ainda a Câmara Especial o Presidente e o Vice-
Presidente de cada Câmara de Julgamento suplementar, se em 
funcionamento, mediante sistema de rodízio. 

Art. 4° - São atribuições do Auditor Fiscal o saneamento, a instrução, o 
parecer de mérito e o julgamento de questões que não envolvam o mérito de 
exigência tributária, sem prejuízo de outras que lhe forem conferidas. 

§ 1° - As atribuições de saneamento, instrução e parecer de mérito não 
serão exercidas pela Auditoria Fiscal na fase de impugnação de PTA 
submetido ao rito sumário. 

§ 2° - É permitida a especialização de função de Auditoria Fiscal, bem 
como o seu exercício em unidade administrativa descentralizada. 

Art. 5°- As atividades administrativas do Conselho de Contribuintes são de 
responsabilidade da Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 6°- O Auditor Fiscal e o pessoal de apoio administrativo subordinam-se 
à Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 7° - A exigência de crédito tributário será formalizada em auto de 
infração ou em notificação de lançamento, expedidos conforme regulamento. 

§ 1° - No caso de denúncia espontânea cumulada com pedido de 
parcelamento, será utilizada a notificação de lançamento, hipótese em que, 
deixando o sujeito passivo de cumprir as condições do parcelamento: 

~--------------------------------------------------------~ 
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I - a multa de mora ficará automaticamente majorada até o limite 

estabelecido para a multa de revalidação aplicável em caso de ação fiscal, 
sem prejuízo das reduções previstas, desde que preenchidas as suas 
condições; 

11 -será providenciado o regular encaminhamento do respectivo PTA para 
inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. 

§ 2° - No caso de lavratura de auto de infração ou de notificação de 
lançamento, excetuada a hipótese do parágrafo anterior, será observado o 
seguinte: 

1 - a assinatura ou o recebimento da peça fiscal não importarão em 
confissão da infração argüida; 

11 - as incorreções ou omissões da peça fiscal não acarretarão a sua 
nulidade, quando nela constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a natureza da infração argüida; 

111- a intimação ou comunicação por via postal, contra recibo, quando neste 
não constar a assinatura do sujeito passivo ou a data de seu recebimento, 
serão consideradas efetivadas dez dias após a postagem da documentação 
fiscal na agência do correio; 

IV - o sujeito passivo será intimado ou comunicado por edital, publicado no 
órgão oficial dos Poderes do Estado, quando se encontrar em local ignorado, 
incerto ou inacessível ou ausente do território do Estado; quando não for 
possível o envio de intimação ou comunicação por via postal ou, ainda, na 
hipótese de devolução destas pelo correio, considerando-se o sujeito passivo 
intimado ou comunicado na data da publicação do edital. 

§ 3° - Prescinde de assinatura, para todos os efeitos legais, o auto de 
infração ou outro documento fiscal emitido por processamento eletrônico. 

Art. 8°- Instaura-se o contencioso administrativo fiscal: 
I - pela impugnação tempestiva contra lançamento de crédito tributário de 

natureza contenciosa; 
11 - pela impugnação tempestiva de indeferimento de restituição de quantia 

indevidamente paga a título de tributo e de outras pretensões definidas em 
regulamento; 

111- pela reclamação tempestiva contra ato declaratório de intempestividade 
de impugnação. 

Art. 9° - Constitui crédito tributário de natureza não contenciosa o 
resultante: 

I - de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - incidente sobre operação ou prestação escriturada 
em livro oficial ou declarada ao Fisco em documento instituído em 
regulamento para essa finalidade; 

11 - de tributo de competência do Estado, apurado em decorrência de 
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escrituração em livro fiscal adotado pelo contribuinte ou por responsável 
ou formalmente declarado ao Fisco; 

111 -de ICMS, proveniente do aproveitamento indevido do crédito decorrente 
de operação ou prestação interestadual, calculado mediante aplicação de 
alíquota interna; 

IV - do descumprimento de obrigação acessória, pela falta da entrega de 
documento destinado a informar ao Fisco a apuração do ICMS. 

§ 1° - Considera-se também declarado ao Fisco o valor do ICMS 
destacado: 

a) em nota fiscal de produtor ou em outro documento fiscal, nos casos em 
que o contribuinte esteja dispensado de escrituração; 

b) em documento fiscal não registrado em livro próprio, por contribuinte do 
imposto obrigado à escrituração fiscal. 

§ 2° - O pedido de parcelamento, bem como o pagamento de crédito 
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em poder 
do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância diversa que 
impeça o recebimento de seu valor, implicam o reconhecimento do crédito 
tributário, excluem a possibilidade da apresentação de recursos, inclusive 
impugnação, e importam na desistência dos já interpostos. 

Art. 1 O - Na impugnação, será alegada, de uma só vez, a matéria 
relacionada com a situação fiscal de que decorreu o lançamento, observado 
o disposto no regulamento. 

Art. 11 - Recebida e autuada a impugnação, com os documentos que a 
instruem, a repartição fazendária competente providenciará anifestação 
fiscal, no prazo de quinze dias, contados do seu recebimento. 

§ 1 o - Havendo reformulação do crédito tributário, será aberto ao sujeito 
passivo o prazo de dez dias para pagamento com os mesmos percentuais de 
redução de multas aplicáveis no prazo de trinta dias contados do recebimento 
do Auto de Infração. 

§ 2o- Após a manifestação fiscal, oPTA será encaminhado: 
a) ao Conselho de Contribuintes, tratando-se de rito sumário; 
b) à Auditoria Fiscal, nos demais casos. 
Art. 12 - A impugnação e a reclamação, conforme dispuser o regulamento, 

serão entregues na repartição fazendária competente ou remetidas por via 
postal. 

§ 1° - A impugnação, dirigida ao Conselho de Contribuintes, será 
apresentada no prazo de trinta dias contados da intimação do ato ou do 
procedimento administrativo que lhe der origem. 

§ 2° - A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito 
tributário. 

§ 3° - A reclamação será apresentada no prazo de dez dias contados da 
intimação do ato ou do procedimento administrativo que lhe der origem, com 
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os documentos comprobatórios que a justificam, e remetida ao Auditor 
Fiscal para decisão. 

Art. 13- O Auditor Fiscal, ao receber e examinar oPTA: 
I - proferirá despacho, no prazo de dez dias contados do recebimento: 
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a) indeferindo a impugnação, por intempestividade, ilegitimidade de parte, 
defeito de representação ou incompetência do órgão julgador para 
conhecimento da pretensão; 

b) decidindo sobre reclamação; 
11 - proferirá despacho, no prazo de vinte dias contados do recebimento dos 

autos, deferindo ou indeferindo prova, pedido de perícia, diligência ou 
interlocutório ou determinando-os de ofício, quando considerá-los 
necessários ao esclarecimento do feito fiscal; 

111 - emitirá, dentro de trinta dias contados do recebimento dos autos, 
parecer fundamentado e conclusivo sobre o mérito da questão, contendo o 
relatório do PTA, onde serão determinados os pontos controversos, e o 
encaminhará à Câmara acompanhado de cópias dos atos normativos 
aplicáveis à matéria. 

§ 1 o - Excetuados os casos de PTA submetido ao rito sumário, as 
diligências, os despachos interlocutórios e as perícias, ainda que deliberados 
em sessão de julgamento, serão cumpridos sob a direção de Auditor Fiscal, 
que se pronunciará sobre o seu resultado, bem como sobre documentos 
juntados aos autos. 

§ 2° - Versando a impugnação sobre matéria sumulada pelo Conselho de 
Contribuintes, fica o Auditor Fiscal dispensado da atribuição prevista no inciso 
111 deste artigo, cabendo-lhe, em substituição, informar essa ocorrência nos 
autos, indicando a respectiva súmula. 

§ 3° - A prova pericial será realizada quando deferido o pedido do 
requerente ou quando determinada de ofício, e o regulamento disporá sobre 
a forma e o prazo para a apresentação de quesitos, bem como sobre a 
indicação de assistente técnico e a designação de perito. 

§ 4° - A perícia será efetuada sempre que o Auditor Fiscal ou a Câmara 
entenderem necessário. 

§ 5°- A perícia será efetuada por funcionários do Estado, de reconhecida 
idoneidade, capacidade e conhecimento técnico da matéria e que não 
tenham nenhuma vinculação com o feito fiscal. 

§ 6° - As partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente 
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito 
designado. 

§ 7°- Na hipótese do inciso 11, a perícia será indeferida quando: 
a) for desnecessária para a elucidação da questão ou suprida por outras 

provas produzidas; 
b) a verificação for impraticável; 
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c) for meramente protelatória. 
Art. 14 - Cabe recurso de agravo, para Câmara de Julgamento, do 

despacho de Auditor Fiscal que: 
I- indeferir a impugnação, nos casos da alínea "a" do inciso I do art. 13; 
li- decidir reclamação; 
111 -decidir sobre questão preliminar não prejudicial. 
§ 1 o - O agravo será interposto no prazo de cinco dias contados do 

recebimento do despacho, sendo os autos remetidos ao Auditor Fiscal para 
reexame. 

§ 2° - Mantida a decisão pelo Auditor Fiscal, o PTA será encaminhado à 
apreciação da Câmara de Julgamento, salvo quando se decidir sobre 
questão preliminar não prejudicial, hipótese em que o agravo ficará retido nos 
autos, a fim de que dele conheça a Câmara, preliminarmente, por ocasião do 
julgamento da impugnação. 

§ 3° - Reformada a decisão pelo Auditor Fiscal, o agravo não terá 
seguimento por exauridos os seus efeitos. 

Art. 15- Encerrada a fase de instrução probatória, oPTA será incluído em 
pauta de julgamento, que será publicada com antecedência de dez dias úteis 
contados da realização da sessão, tendo vista dos autos, nos prazos 
previstos no regulamento, o sujeito passivo, o Procurador da Fazenda 
Estadual, o Relator e o Revisor. 

Art. 16 - Na sessão de julgamento, a questão preliminar será decidida 
previamente, entrando-se na discussão e no julgamento da matéria principal, 
se rejeitada aquela ou se não houver incompatibilidade com a apreciação do 
mérito. 

Art. 17 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabem os seguintes 
recursos: 

I - pedido de reconsideração à própria Câmara de Julgamento, desde que 
não seja admissível o recurso de revisão, quando atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

a) o julgamento anterior não tenha apreciado matéria, de fato ou de direito, 
expressamente suscitada nos autos, pelas partes, ficando o pedido adstrito a 
essa circunstância; 

b) a decisão recorrida não tenha sido tomada por unanimidade; 
c) o pedido se refira a PTA não submetido ao rito sumário; 
11 - recurso de revisão para a Câmara Especial, quando, observadas as 

ressalvas previstas no § 3° deste artigo, qualquer das decisões da Câmara 
resultar de voto de qualidade proferido pelo seu Presidente; 

111 - recurso de revista para a Câmara Especial, desde que não caiba 
recurso de revisão, quando atendidas, cumulativamente, as seguintes 
condições: 

a) a decisão recorrida seja divergente, quanto à aplicação da legislação 

~------------------------------------------------------------~ 
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tributária, de outra proferida por Câmara do Conselho de Contribuintes do 
Estado de Minas Gerais; 

b) o recurso seja relativo aPTA não submetido ao rito sumário; 
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IV - recurso de ofício para a Câmara Especial, quando a decisão da 
Câmara de Julgamento resultar de voto de qualidade do Presidente, 
desfavorável à Fazenda Pública Estadual. 

§ 1 o -Será liminarmente indeferido pelo Auditor Fiscal: 
I - o pedido de reconsideração interposto sem a observância do disposto 

nas alíneas "b" ou "c" do inciso I deste artigo; 
11- o recurso de revista interposto sem a observância do disposto na alínea 

"b" do inciso 111 deste artigo; 
111 - o recurso de revisão interposto sem a observância de que a decisão 

recorrida tenha resultado de voto de qualidade proferido pelo Presidente da 
Câmara de Julgamento. 

§ 2° - Não ensejará recurso de revisão ou de ofício a decisão tomada pelo 
voto de qualidade, relativa a: 

I - questão preliminar; 
11 - concessão de dedução de parcela escriturada ou paga após a ação 

fiscal. 
§ 3° - Quando houver decisão por voto de qualidade, independentemente 

da matéria por ele decidida e observadas as ressalvas contidas no parágrafo 
anterior, o único recurso que caberá às partes será o de revisão, ainda que 
preenchidos os pressupostos de cabimento para os demais. 

§ 4° - O recurso de ofício será interposto pela Câmara de Julgamento 
mediante declaração na própria decisão. 

§ 5° - O recurso de revisão interposto pela Fazenda Pública Estadual, se 
admitido, prejudicará o recurso de ofício. 

§ 6° - Relativamente ao recurso de revista: 
I - a petição será instruída com cópia ou indicação precisa da decisão 

divergente, sob pena de ser declarado deserto; 
11 - não será conhecido se versar sobre questão iterativamente decidida 

pelo Conselho de Contribuintes ou solucionada em decorrência de ato 
normativo. 

Art. 18 - O recurso, dirigido à Câmara competente para o respectivo 
julgamento, será apresentado com os fundamentos de cabimento e das 
razões de mérito. 

§ 1°- O recurso será encaminhado a,Auditor Fiscal diverso daquele que já 
se tenha manifestado nos autos, o qual emitirá parecer fundamentado e 
conclusivo, salvo na hipótese do§ 1 o do art. 17. 

§ 2°- Cumprido o disposto no parágrafo anterior, o recurso será distribuído 
a Conselheiro de representação diversa da do relator do acórdão recorrido e 
incluído em pauta de julgamento. 
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Art. 19 - O prazo para interposição dos recursos previstos nos incisos I 

a 111 do art. 17 é de dez dias contados da intimação do acórdão. 
§ 1 o - O pedido de reconsideração, quando liminarmente indeferido ou 

quando não conhecido, não interrompe o prazo para interposição de recurso 
de revista. 

§ 2° - No caso de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, o 
recorrido será intimado, por via postal, a apresentar suas contra-razões, se o 
desejar, no prazo de dez dias contados do recebimento da intimação. 

Art. 20 - O recurso, se admitido, terá o efeito suspensivo, e, quanto ao 
efeito devolutivo: 

I - o pedido de reconsideração devolverá à Câmara de Julgamento apenas 
o conhecimento da matéria não apreciada no julgamento anterior, nos termos 
da alínea "a" do inciso I do art. 17; 

11 - o recurso de revista devolverá à Câmara Especial apenas o 
conhecimento da matéria objeto da divergência; 

111 -o recurso de revisão devolverá à Câmara Especial o conhecimento de 
toda a matéria nele versada; 

IV - o recurso de ofício devolverá à Câmara Especial o conhecimento de 
toda a matéria cuja decisão tenha sido contrária à Fazenda Pública Estadual, 
inclusive aquela não decidida pelo voto de qualidade. 

Art. 21 - O regulamento disciplinará as hipóteses de tramitação prioritária 
do PTA. 

Art. 22 - Entendendo assistir à parte direito quanto ao mérito da questão, a 
intempestividade da impugnação poderá ser relevada pela Câmara de 
Julgamento, por ocasião da apreciação do recurso de agravo. 

Art. 23 - São irrecorríveis, na esfera administrativa: 
I - o indeferimento liminar de pedido de reconsideração, de recurso de 

revista ou de recurso de revisão; 
11 -a decisão de Câmara de Julgamento que: 
a) resolver incidente processual; 
b) negar provimento ao recurso de agravo; 
c) julgar questão prejudicial de conhecimento de pedido de reconsideração; 
d) julgar o mérito de pedido de reconsideração contra o recorrente, salvo se 

cabível recurso de revisão ou de revista; 
111 - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito da questão ou de 

questão prejudicial de conhecimento, em grau de recurso de revisão, de 
ofício ou de revista; 

IV - a decisão da Câmara de Julgamento sobre relevação de 
intempestividade. 

Art. 24- Põem fim ao contencioso administrativo fiscal: 
I - a decisão irrecorrível para ambas as partes; 
li -o término do prazo, sem interposição de recurso; 

~--------------------------------------------------------------~ 
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111 -o indeferimento liminar de recurso; 
IV- a desistência de impugnação, reclamação ou recurso; 
V - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível a 

decisão administrativa. 
Art. 25 - Na falta de previsão legal, os atos do contencioso administrativo 

fiscal serão cumpridos nos prazos fixados em regulamento. 
Art. 26 - Os dispositivos a seguir relacionados da Lei no 6.763, de 26 de 

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 131 - O Processo Tributário Administrativo - PTA - forma-se na 

repartição fiscal competente, mediante autuação dos documentos 
necessários à apuração da liquidez e certeza de crédito tributário, com folhas 
devidamente numeradas e rubricadas. 

Parágrafo único - O pedido de reconhecimento de isenção ou restituição de 
tributo ou penalidade, a consulta e o pedido de regime especial formulado 
pelo contribuinte são autuados igualmente em forma de PTA. 

Art. 136- A intervenção do sujeito passivo no PTA far-se-á diretamente ou 
por intermédio de procurador munido de instrumento de mandato 
regularmente outorgado. 

Art. 137 - A instrução do PTA compete às repartições fazendárias sob a 
supervisão e orientação da Superintendência do Crédito Tributário- SCT. 

Art. 138- Os prazos do PTA serão contínuos, excluindo-se na contagem o 
dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. 

§ 1°- Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na 
repartição em que corra oPTA ou deva ser praticado o ato. 

§ 2° - Se a intimação se efetivar em dia anterior a ponto facultativo nas 
repartições públicas estaduais ou numa sexta-feira, o prazo só começará a 
ser contado no primeiro dia de expediente normal que se seguir. 

Art. 139 - A inobservância dos prazos destinados à instrução, 
movimentação e julgamento de PTA responsabilizará disciplinarmente o 
funcionário culpado, mas não acarretará a nulidade do procedimento fiscal. 

Art. 141 -Não é lícito ao sujeito passivo da obrigação tributária principal ou 
acessória dificultar ou impossibilitar, por qualquer meio, a entrega de 
documentos que interessem à instauração e andamento do PTA ou recusar-
se a recebê-los. 

Art. 143 - As ações propostas contra a Fazenda Estadual sobre matéria 
tributária, inclusive mandado de segurança contra atos de autoridades 
estaduais, prejudicarão, necessariamente, a tramitação e o julgamento do 
respectivo PT A. 

Parágrafo único - Na ocorrência do disposto no "caput", os autos ou peça 
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fiscal serão remetidos, com a máxima urgência e independentemente de 
requisição, ao Procurador da Fazenda Estadual para exame, orientação e 
instrução da defesa cabível, importando esta em solução final do caso na 
instância administrativa, com referência à questão discutida em juízo. 

Art. 144 - Constatada no PTA a ocorrência de crime de sonegação fiscal, 
os elementos comprobatórios da infração penal serão remetidos ao Ministério 
Público, para o procedimento criminal cabível, independentemente da 
execução do créd1to tributário apurado. 

Art. 149- O Conselho de Contribuintes compõe-se de 12 (doze) membros 
efetivos e igual número de suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, 
para mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução e observada a 
representação paritária. 

§ 1° - Os representantes dos contribuintes e respectivos suplentes serão 
indicados em listas tríplices pela Associação Comercial de Minas Gerais -
ACMinas -, pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais -
FCEMG - pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG 
-, pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e 
pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas 
Gerais - FETCEMG. 

§ 2° - Os representantes da Fazenda Estadual e respectivos suplentes 
serão indicados pelo Secretário de Estado da Fazenda entre os funcionários 
da ativa que se houverem distinguido no exercício de suas atribuições e 
lograrem êxito na avaliação prévia a que se refere o parágrafo seguinte. 

§ 3° - Para subsidiar a nomeação dos membros efetivos e suplentes de 
ambas as representações, será realizada avaliação prévia de conhecimentos 
e de experiência em matéria fiscal-tributária, na forma em que dispuser o 
regulamento. 

§ 4° - Perde a qualidade de membro do Conselho de Contribuintes o 
representante da Fazenda Estadual que se licenciar para tratar de interesses 
particulares, exercer cargo em comissão, se aposentar, se exonerar, for 
suspenso ou demitido de seu cargo efetivo durante o mandato. 

§ 5° - Caracteriza renúncia tácita ao mandato, sem justificativa prévia 
fundamentada e por escrito, aceita pelo Presidente do Conselho: 

a) o descumprimento, por 2 (duas) vezes a cada semestre, do prazo fixado 
em regulamento para a redação de acórdão; 

b) a falta de comparecimento de qualquer membro do Conselho a 3 (três) 
sessões consecutivas. 

Art. 150 - O Governador do Estado designará, para o período de 1 (um) 
ano: 

I - entre os membros efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente das 
Câmaras de Julgamento; 

~--------------------------------------------------------_J 
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11 - entre os membros efetivos de representação fazendária, o 

Presidente do Conselho de Contribuintes; 
111 - entre os membros efetivos de representação classista, o Vice-

Presidente do Conselho de Contribuintes. 
Parágrafo único - Quando a designação do Presidente das Câmaras de 

Julgamento recair em membro de uma representação, a Vice-Presidência 
será exercida por Conselheiro da outra. 

Art. 151 - O Conselho de Contribuintes é dividido em 3 (três) Câmaras, 
assegurada a composição paritária. 

Parágrafo único - As Câmaras terão igual competência, admitida a 
especialização por matéria. 

Art. 152 - Sempre que a necessidade do serviço exigir, poderão ser criadas 
novas câmaras, à vista de representação fundamentada do Presidente do 
Conselho ou do Diretor da Superintendência do Crédito Tributário - SCT -, 
dirigida ao Secretário de Estado da Fazenda. 

§ 1°- As Câmaras Suplementares serão instaladas por meio de resolução 
do Secretário de Estado da Fazenda e convocação de membros suplentes, 
podendo ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei. 

§ 2° - Os mandatos de membros nomeados para compor nova câmara 
terminarão juntamente com os dos demais Conselheiros. 

§ 3°- As câmaras de que trata o artigo terão duração limitada ao término do 
mandato dos respectivos membros, prorrogável, se necessário. 

Art. 153 - A Câmara de Julgamento é composta de 4 (quatro) membros, 
sendo 2 (dois) representantes dos contribuintes e 2 (dois) representantes da 
Fazenda Estadual. 

§ 1° - Presidem a Primeira e a Segunda Câmaras de Julgamento, 
respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho. 

§ 2°- A Terceira Câmara de Julgamento será presidida por Conselheiro de 
mesma representação do Presidente do Conselho. 

§ 3° - As Câmaras decidem por acórdão, salvo expressa disposição de 
regulamento, e só funcionam quando presente a maioria de seus membros. 

§ 4°- O acórdão será redigido pelo Conselheiro Relator, salvo se vencido, 
hipótese em que o Presidente designará um dos Conselheiros cujo voto 
tenha sido vencedor, preferencialmente o Revisor, para fazê-lo. 

Art. 154 - Nas sessões de julgamento, o Presidente do Conselho ou de 
cada Câmara tem, além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de 
empate. 

Art. 155- O Conselho de Contribuintes organizará seu Regimento Interno, 
que, homologado pelo Secretário de Estado da Fazenda, será publicado por 
decreto do Poder Executivo. 

Parágrafo único - O Regimento Interno disporá sobre a composição, o 
funcionamento e a competência das Câmaras e do Conselho Pleno do 
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Conselho de Contribuintes. 

Art. 156 - A assistência da Fazenda Pública junto ao Conselho de 
Contribuintes será exercida por Procurador da Fazenda Estadual, na forma 
em que dispuser o regulamento. 

Art. 157 - Os membros do Conselho e os Procuradores da Fazenda 
Estadual serão remunerados por sessão a que comparecerem, na forma e 
condições estabelecidas por decreto do Poder Executivo, em atendimento à 
necessidade dos serviços. 

Parágrafo único - Haverá somente uma sessão de julgamento por dia, em 
cada Câmara, independentemente da quantidade de PTAs incluídos em 
pauta, em decorrência da racionalização desta. 

Art. 168 - Findo o prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação ao 
contribuinte ou responsável, sem pagamento do débito nem apresentação de 
defesa, o funcionário responsável, nos 10 (dez) dias subseqüentes, é 
obrigado a providenciar: 

I -certidão do não-recolhimento do débito e da inexistência de defesa; 
11 -lavratura do termo de revelia e instrução definitiva do PTA; 
111 - apresentação dos autos à autoridade competente, para os fins de 

direito. 
Parágrafo único- A revelia importa em reconhecimento do crédito tributário, 

cabendo à autoridade competente: 
a) exarar o despacho de aprovação ou cancelamento do AI; 
b) providenciar o encaminhamento do PTA para inscrição em dívida ativa. 

Art. 222 - O crédito da Fazenda Pública cujo pagamento não for realizado 
no respectivo vencimento sujeita-se à cobrança administrativa, inclusive por 
meio de instituição financeira, contratada segundo os princípios da Lei 
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei Estadual n° 9.444, de 25 
de novembro de 1987, a protesto e inscrição em dívida ativa, sem prejuízo 
das medidas judiciais cabíveis. 

Parágrafo único - Compete ao Secretário de Estado da Fazenda 
regulamentar as formas de cobrança administrativa.". 

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os artigos 

132, 140, 169 e 170 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 e os artigos 
1° a 29 da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977. 

Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 

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

REQUERIMENTO 
Do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja atribuído regime de 

urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 753/99. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

15/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto em epígrafe visa a dar 

nova redação ao § 11 do art. 136 da Lei n° 5.301, de 16/10/69, que contém o 
Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/9/99, o projeto foi distribuído a 
esta Comissão, para ser examinado quanto aos aspectos de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
A proposição em análise tem por finalidade dar nova redação ao § 11 do 

art. 136 da Lei n° 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do Pessoal da 
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, de modo a permitir a permanência 
do oficial da PMMG em serviço ativo até o final do mandato do Governador 
do Estado, ainda que complete 30 anos de efetivo exercício, respeitado o 
limite de idade previsto nesta lei. 

Atualmente, permite-se a permanência apenas do oficial ocupante do cargo 
de Comandante- Geral, de Chefe de Gabinete Militar do Governador ou de 
Chefe do Estado-Maior. O projeto visa a ampliar essas três situações para 
garantir a qualquer oficial a possibilidade de permanecer em serviço até o 
término do mandato do Governador do Estado ou até completar o limite de 
idade previsto na lei mencionada, para manter a harmonia, o fluxo e a 
eficácia das atividades militares e administrativas, evitando-se conseqüências 
desastrosas e contrárias ao interesse público. 

Ademais, a Constituição Federal, em seu art. 40, inciso 11, estabelece que o 
servidor será aposentado compulsoriamente ao completar 70 anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de serviço. 

O art. 75, § 2°, inciso 111, da Constituição mineira dispõe que o Estatuto dos 
Servidores Públicos Militares é considerado matéria de lei complementar. 

Dessa forma, a nossa Carta política alçou a Lei n° 5.301 ao "status" de lei 
complementar, vedando-se, assim, que lei ordinária faça a sua alteração. 

Vê-se que a proposição está adequada quanto à forma. 
Também temos de considerar a regra constitucional da distribuição de 

competência, em virtude da repartição dos Poderes. Considerando os 
dispositivos da Constituição Estadual, principalmente o disposto no art. 66, 111, 
"c", verificamos que a matéria em comento é de iniciativa privativa do 
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Governador do Estado. 

Como vemos, a proposição incorre em vício de inconstitucionalidade de 
natureza formal. Entretanto, este vício formal poderá ser sanado por meio da 
eventual sanção do Chefe do Poder Executivo à proposição em tela, 
conforme estabelece o art. 70, § 2°, da Constituição mineira. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 15/99. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente - Antônio Júlio, relator - Pastor George -

Eduardo Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 585/99 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em tela dispõe 
sobre a política estadual da pessoa portadora de deficiência, cria o Conselho 
Estadual da Pessoa Portadora de Deficiência e dá outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/10/99, foi o projeto apreciado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao 
mérito, conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto define uma política pública para a pessoa portadora de 

deficiência, por meio da qual pretende dotar o poder estadual de um 
instrumento normativo de apoio ao segmento, visando a propiciar-lhe 
melhores condições de vida, trabalho e integração social. 

Consideradas as desvantagens com que convive o portador de deficiência, 
considera-se dever de justiça a definição de políticas públicas que garantam 
direitos básicos e tratamento específico para o referido grupo. 

Com o objetivo de instrumentalizar a formulação, a execução e a 
fiscalização das mencionadas políticas, o projeto prevê também a criação do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência, definindo paridade entre o poder público e a sociedade civil na 
composição desse. A par de conferir eficácia à implementação da política, a 
criação do Conselho complementa o comando exarado no art. 226 da 
Constituição do Estado, observada a participação da sociedade na definição 
das prioridades sociais. 

A subordinação do Conselho e de seu órgão executivo, a Coordenadoria de 
Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência - CAADE - à 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e do 

~------------------------------------------------------------~ 
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Adolescente confere ao projeto condições de exeqüibilidade, uma vez que 
essa Secretaria é, por definição, a responsável pela implementação das 
políticas exaradas nessa esfera de atuação do Estado. O mesmo se pode 
afirmar quanto à definição do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS -
como provedor dos recursos financeiros para a implantação e manutenção do 
Conselho. 

Consideramos, portanto, muito meritória a iniciativa da autora. Por 
entendermos, porém, que o projeto deveria contemplar mais amplamente os 
aspectos estruturais básicos da criação e instalação do Conselho e que 
merece reparos de ordem formal e conceitual, apresentamos o substitutivo 
anexo, que acreditamos aperfeiçoá-lo complementarmente, sem alterá-lo na 
essência. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 585/99 

na forma do Substitutivo n° 1, que, a seguir, apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 585/99 

Dispõe sobre a política estadual dos direitos da pessoa portadora de 
deficiência, cria o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Portador de 
Deficiência e dá outras providências. 

Capítulo I 
Da Política Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 

Art. 1 ° - Para efeito desta lei, fica definido como pessoa portadora de 
deficiência o indivíduo que apresente desvantagem na orientação, na 
independência física e na mobilidade, de ordem neuropsíquica ou sofrimento 
mental que ocasione dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para 
a interação social e para a independência econômica, conforme o diagnóstico 
de especialistas das áreas de Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia 
Ocupacional ou Pedagogia. 

Art. 2° - A política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência 
tem por objetivos: 

I - a garantia dos direitos básicos e o amparo à pessoa portadora de 
deficiência; 

11 - a promoção de sua habilitação e reabilitação, inclusive a habilitação 
profissional e a integração ao mercado de trabalho; 

111 -a prevenção de deficiências por meio de assistência pré-natal e infantil 
e de programas que visem à minimização dos fatores sociais, econômicos e 
sanitários que ocasionam deficiências; 

IV - a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com sua 
adequação à pessoa portadora de deficiência, inclusive a remoção das 
barreiras arquitetônicas; 

V - o combate ao preconceito por meio da oferta de condições de 
integração social da pessoa portadora de deficiência, desenvolvida em 
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programas de saúde, educação, cultura, esportes, lazer e 
profissionalização. 

Art. 3°- A política estadual dos direitos da pessoa portadora de deficiência 
será definida pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Portadora de Deficiência, a que se refere o art. 5° desta lei, e executada pela 
Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência, 
órgãos subordinados à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência 
Social, da Criança e do Adolescente. 

Art. 4° - Os recursos financeiros para a implantação e a manutenção do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência serão provenientes do Fundo Estadual de Assistência Social -
FEAS. 

Capítulo 11 
Do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 

Portadora de Deficiência 
Art. 5° - Fica criado, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado do 

Trabalho, da Ação Social, da Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, órgão 
deliberativo e controlador das políticas e das ações em todos os níveis de 
atendimento aos portadores de deficiência. 

Art. 6° - O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Portadora 
de Deficiência será composto de vinte e dois membros, com composição 
paritária entre o poder público e a sociedade civil, constituído por 
representantes dos seguintes órgãos, entidades e segmentos da sociedade: 

I - representantes da administração pública estadual: 
a) um representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência 

Social, da Criança e do Adolescente; 
b) um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
c) um representante da Secretaria de Estado da Saúde; 
d) um representante da Secretaria de Estado da Educação; 
e) um representante da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 

Administração; 
f) um representante da Secretaria de Estado da Cultura; 
g) um representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação 

Social; 
h) um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 

Humanos; 
i) um representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas; 
j) um representante do Poder Judiciário; 
k) um representante do Ministério Público; 

~------------------------------------------------------------~ 
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I) um representante do Poder Legislativo. 
11 - representantes de entidades não governamentais ligadas ao 

atendimento das pessoas portadoras de deficiência: 
a) dois representantes de entidades ligadas às pessoas portadoras de 

deficiência auditiva; 
b) dois representantes de entidades ligadas às pessoas portadoras de 

deficiência visual; 
c) dois representantes de entidades ligadas às pessoas portadoras de 

deficiência física; 
d) dois representantes de entidades ligadas às pessoas portadoras de 

deficiência mental; 
e) dois representantes de entidades ligadas às pessoas portadoras de 

sofrimento mental; 
f) um representante de entidades prestadoras de serviços na área de 

habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência; 
g) um representante de profissionais especializados na habilitação e 

reabilitação das pessoas portadoras de deficiência. 
§ 1° - Os representantes da administração pública serão indicados pelo 

Governador do Estado entre os servidores com poder de decisão no âmbito 
de cada Secretaria. 

§ 2° - O representante do Poder Legislativo será indicado pelo Presidente 
da Assembléia Legislativa. 

§ 3°- As entidades não governamentais em funcionamento há, pelo menos, 
dois anos reunir-se-ão em assembléias setoriais, para a indicação de seus 
representantes. 

§ 4° - Os Conselheiros serão indicados para mandato de dois anos, 
admitida uma única recondução subseqüente. 

§ 5° - O exercício da função de Conselheiro é considerado de interesse 
público relevante e não será remunerado. 

6° - Para cada Conselheiro Titular, será indicado um suplente, observados 
o mesmo procedimento e exigências. 

Art. 7° - O Presidente do Conselho será eleito por seus pares para um 
mandato de dois anos. 

Art. 8°- Compete ao Presidente do Conselho: 
I -convocar o Conselho e presidir as sessões; 
11- baixar ato administrativo necessário ao funcionamento do Conselho; 
111- constituir câmaras especializadas, comissões ou grupos de trabalho; 
IV - decidir, "ad referendum" do Conselho, caso urgente ou inadiável, de 

interesse ou salvaguarda do Conselho; 
V- delegar atribuições na área de sua competência. 
Art. 9° - A Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de 

Deficiência - CAADE - constituirá órgão executor do Conselho. 
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Art. 10° - O Estatuto do Conselho, por ele aprovado, disciplinará a sua 

organização e funcionamento. 
Art. 11 - Compete ao Conselho: 
I - definir diretrizes e prioridades da política estadual da pessoa portadora 

de deficiência; 
11 - prestar assessoria ao Governo do Estado, emitindo pareceres, 

acompanhando a elaboração e fiscalizando a execução de programas 
voltados para a pessoa portadora de deficiência, objetivando a defesa de 
suas necessidades e de seus direitos; 

111 - estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate da situação da 
pessoa portadora de deficiência, bem como propor medidas a serem 
adotadas pelo Governo; 

IV -fiscalizar e exigir o cumprimento da legislação que assegura os direitos 
da pessoa portadora de deficiência, examinando denúncias relativas ao seu 
possível descumprimento; 

V - promover intercâmbio, com o objetivo de implementar a política e os 
programas do Conselho; 

VI - manter canais de comunicação permanentes com outros movimentos 
que tenham por objetivo a defesa dos direitos da pessoa portadora de 
deficiência; 

VIl - convocar a assembléia dos representantes das entidades não 
governamentais para a escolha de Conselheiro titular e suplente em caso de 
vacância ou término de mandato de representantes dessas esferas de poder; 

VIII -solicitar ao Governador do Estado a indicação de Conselheiro titular e 
suplente em caso de vacância ou término de mandato de representantes das 
Secretarias de Estado; 

IX - solicitar aos Poderes Legislativo e Judiciário e ao Ministério Público a 
indicação de Conselheiro titular e suplente em caso de vacância ou término 
de mandato de representantes dessas esferas de poder; 

X- opinar sobre a elaboração do orçamento estadual no que diz respeito à 
consecução dos objetivos definidos nesta lei; 

XI - opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos e sobre a 
programação cultural, esportiva e de lazer voltada para as pessoas 
portadoras de deficiência, no âmbito de cada Secretaria. 

Art. 12 - Após sua instalação, o Conselho terá noventa dias para elaborar 
seu estatuto. 

Art. 13 - As deliberações do Conselho produzirão efeitos a partir da 
publicação das resoluções correspondentes no diário oficial. 

Art. 14- A posse dos membros do primeiro Conselho dar-se-á no prazo de 
quarenta e cinco dias a partir da publicação desta lei. 

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 16- Revogam-se as disposições em contrário. 

~----------------------------------------------------------------J 



Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo, relator- Mauro Lobo. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 588/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
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De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em análise 
dispõe sobre o financiamento e o desenvolvimento de programas 
habitacionais sociais destinados à população de baixa renda no Estado de 
Minas Gerias. 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Cabe 
agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, em conformidade com 
o disposto no art. 188, c/c o art.1 02, XIV, "b", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame pretende estabelecer normas disciplinadoras do 

financiamento de habitações populares com recursos do Fundo Estadual de 
Habitação, criado pela Lei 11.830, com a finalidade de dar suporte financeiro 
a programas de investimento de interesse social, na área da habitação para a 
população de baixa renda. 

Merece especial destaque o art. 4° do projeto, que prevê a participação de 
associações comunitárias; estabelece, pois, a participação da sociedade e 
determina que a área a ser utilizada para construção será propriedade do 
Estado, do município ou da própria associação interessada. Parece-nos 
importante essa cooperação entre Estado, município e sociedade. 

A proposição estabelece que o Fundo Estadual da Habilitação financiará 
programas habitacionais de interesse social, entre os quais se incluem a 
construção de habitações urbanas, a urbanização de lotes, áreas degradadas 
e favelas e a construção e a reforma de .equipamentos comunitários 
vinculados aos projetos habitacionais. Entre os programas supracitados, 
inclui-se a desapropriação para fim de reforma agrária ou urbana, cujo 
desenvolvimento poderá trazer importantes conseqüências sociais e políticas. 

O projeto estabelece ainda a forma de fiscalização dos programas. 
O problema habitacional em Minas Gerais é preocupante. O imenso 

contingente de pessoas de baixa renda continua à margem das 
possibilidades de adquirir sua casa própria. Com a política habitacional 
vigente, os preços não são acessíveis a grande parte da população mineira. 
Reveste-se de mérito, portanto, o projeto em tela, que pretende promover a 
viabilização de um programa habitacional adequado às necessidades e às 
pretensões dessas famílias. 

Com o intuito de adequar o projeto às normas legislativas, apresentamos 
ao final deste parecer a Emenda n° 1, que torna mais claro o objeto do § 2° 
do art. 7°. 
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Conclusão 

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 5aa/99, no 1 o 
turno, com a seguinte Emenda n° 1. 

EMENDA N° 1 
Suprima-se o § 2° do art. 7° do projeto e acrescente-se o seguinte art. ao, 

renumerando-se os demais: 
"Art. ao - Cabe às associações comunitárias ou às cooperativas 

habitacionais: 
I - contratar assessoria técnica competente para a elaboração de projetos e 

a fiscalização da obra; 
11 - executar a obra em regime de mutirão; 
111 - prestar contas do trabalho realizado e dos recursos empregados.". 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Ivo José, Presidente - Luiz Menezes, relator- Cristiano Canêdo. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 705/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe altera a 

Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, e dá outras providências. 
Publicada em 2/12/99, a proposição, que tramita em regime de urgência, 

conforme solicitação de seu autor, nos termos do art. 69 da Constituição do 
Estado, foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para, nos termos do art. 20a, c/c o 
art. 102, do Regimento Interno, receber parecer. 

Cabe a esta Comissão examinar, preliminarmente, os aspectos 
relacionados à juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. 

Fundamentação 
O projeto em exame visa a alterar a Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, 

modificando e adequando a sistemática de cobrança de taxas devidas ao 
Estado. Trata-se, no caso, de se incluírem na tabela novas taxas de 
expediente devidas por atos praticados pelo Instituto Mineiro de Agropecuária 
- IMA -, pela Secretaria de Estado da Fazenda e pela Secretaria de Estado 
da Saúde. 

A instituição de taxas pelo Estado está prevista no inciso 11 do art. 145 da 
Constituição Federal, desde que haja o exercício do poder de polícia ou a 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição. O exame das taxas 
criadas não indica a existência de fatos geradores que contrariem o disposto 
na Constituição Federal: algumas delas têm como fundamento o exercício do 
poder de polícia, como é o caso das que se referem ao licenciamento de 
atividades, e outras decorrem da prestação de serviços públicos específicos 
e divisíveis, exemplificados pela emissão de documentos. 
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Deve-se ressaltar que as taxas criadas ou majoradas somente podem 

ser cobradas a partir do próximo exercício financeiro, em respeito ao princípio 
da anterioridade, consagrado no art. 150, 111, "b", da Constituição Federal, fato 
que justifica a redação dada à cláusula de vigência no art. 9° do projeto em 
exame. 

Assim, em seus aspectos constitucionais, o projeto não encontra óbices à 
sua tramitação. Entretanto, para adequá-lo aos aspectos de juridicidade e 
legalidade, foram necessárias diversas modificações, razão pela qual este 
relator optou pela elaboração do Substitutivo n° 1, apresentado ao final deste 
parecer. 

Buscamos no substitutivo atribuir à Secretaria de Estado da Saúde, por 
meio de critérios técnicos de classificação por ela adotados, a definição do 
significado da expressão" de maior ou menor risco epidemiológico". 

Com o objetivo de dar maior clareza à tabela de taxas da Secretaria da 
Saúde, apresentamos uma nova versão para o item 3 da Tabela A. 

A taxa de segurança pública constante na Tabela B da Le'1 n° 6.763, de 
1975, faz menção ao Corpo de Bombeiros como parte da Polícia Militar. 
Apresentamos no substitutivo a correção do texto da referida tabela. Da 
mesma forma, com o objetivo de adequar os dispositivos da referida lei, no 
que se refere às corporações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, 
tratamos no substitutivo de separar as taxas referentes às duas corporações. 
Vale lembrar que a proposta orçamentária para 2000, em tramitação nesta 
Casa, já apresenta as receitas das taxas separadas por corporação, ou seja, 
R$1.782.950,00 para o Corpo de Bombeiros Militar e R$1.332.689,00 para a 
Polícia Militar. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 705/99 no 1° turno, na forma do Substitutivo 
n° 1 a seguir apresentado. 

SUBSTITUTIVO W 1 
Altera as Tabelas A e B da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 90 da Lei n. o 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido dos seguintes §§ 3°, 4°, 5° e 6°: 
"Art. 90- ............................................................ . 
§ 3° - Para o efeito de cobrança da taxa prevista no subitem 3.1 da Tabela 

A anexa a esta lei, na hipótese de o estabelecimento exercer mais de uma 
atividade, será considerada aquela de maior risco epidemiológico. 

§ 4°- A receita proveniente da arrecadação das taxas previstas no item 3 
da Tabela A anexa a esta lei será vinculada à Secretaria de Estado da 
Saúde. 
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§ 5° - Considera-se, para fins desta lei, como de maior risco 

epidemiológico o produto ou serviço que tenha maior probabilidade de gerar 
efeito adverso à saúde, definido conforme critérios técnicos de classificação 
adotados pela Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do regulamento. 

§ 6° - Considera-se, para fins desta lei, como de menor risco 
epidemiológico o produto ou serviço que tenha menor probabilidade de gerar 
efeito adverso à saúde, definido conforme critérios técnicos de classificação 
adotados pela Secretaria de Estado da Saúde, nos termos do regulamento.". 

Art. 2°- O § 1° do art. 91 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 91 - .............................................. . 
§ 1° - A microempresa fica isenta do recolhimento das taxas previstas nos 

subitens 2.7, 2.1 O, 2.32 e 3 da Tabela A anexa a esta lei.". 
Art. 3° - O art. 96 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 96 - A Taxa de Expediente será exigida antes da prática do ato ou da 

assinatura do documento, sendo facultado o pagamento das taxas 
constantes na Tabela A anexa a esta lei em até quatro parcelas, não 
inferiores a 50 (cinqüenta) UFIRs.". 

§ 1° - A Taxa de Expediente será exigida, de ordinário, no momento da 
apresentação pelo contribuinte de documento, requerimento ou petição, nas 
hipóteses em que a realização da atividade ou a prestação do serviço 
depender de solicitação do interessado. 

§ 2° - Na hipótese do item 2 do § 2° do art. 92, a Taxa de Expediente será 
exigida: 

1 - antes da autorização, relativamente ao primeiro mês de funcionamento; 
2 - no primeiro dia útil de cada mês, relativamente aos demais períodos de 

funcionamento. 
§ 3° - Na hipótese em que o contribuinte optar pelo pagamento parcelado 

será exigida, para cumprimento do disposto neste artigo, a quitação da 
primeira parcela. 

Art. 4° - O inciso 111 do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 113- ................................................ . 
111 - pela utilização de serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar 

de Minas Gerais, quando o interesse particular predominar sobre o interesse 
público.". 

Art. 5° - O § 2° do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do 
seguinte § 3°: 

"Art. 113- ................................................ . 
§ 2° - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de Segurança 
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Pública prevista na Tabela B, anexa a esta lei, serão vinculadas: 

I - à Polícia Militar de Minas Gerais, no que se refere ao item 1 da tabela; 
11 - ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais no que se refere ao item 

2 da tabela. 
§ 3° - As receitas provenientes da arrecadação da Taxa de Segurança 

Pública prevista na Tabela D, anexa a esta lei, serão vinculadas à Secretaria 
de Estado da Segurança Pública.". 

Art. 6° - O sub item 1.1 da Tabela A da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 
1975, passa a vigorar com a seguinte redação: 

* - O quadro referente a este artigo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.12.99. 

Art. 7°- O item 1 da Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
fica acrescido dos seguintes subitens: 

* - O quadro referente a este artigo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.12.99. 

Art. 8° - Os subitens abaixo indicados, do item 2 da Tabela A da Lei no 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

* - O quadro referente a este artigo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.12.99. 

Art. 9°- O subitem 2.23 da Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 
1975, fica restabelecido com a seguinte redação: 
2.23 autenticação de 3,00 

documentos fiscais 

Art. 1 O- O Item 2 da Tabela A da Le1 n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
fica acrescido dos seguintes subitens: 

* - O quadro referente a este artigo foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 15.12.99. 

Art. 11 - A Tabela A da Lei n.0 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescida do item 3 com a redação constante no Anexo I desta lei. 

Art. 12- A Tabela B da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 
vigorar com a redação constante no Anexo li desta lei. 

Art. 13- O inciso I do art. 5° da Lei n° 12.730, de 30 de dezembro de 1997, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5°- .................................................... . 
I - suspender, temporariamente, a exigibilidade de crédito tributário oriundo 

da falta de pagamento do ICMS devido ao Estado, incidente sobre a 
importação do exterior, por meio de estabelecimento situado em outra 
unidade da Federação, de matéria-prima, produto acabado ou bem do ativo 
permanente, com destino a empresa mineira, ocorrida até 31 de dezembro de 
1999.". 
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Art. 14- Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2000. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 4 o do 

art. 28 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente - Antônio Júlio, relator - Agostinho Silveira -

Maria José Haueisen - Hely Tarqüínio (voto contrário) - lrani Barbosa (voto 
contrário)- Paulo Piau (voto contrário). 

* -Os quadros referentes aos Anexos I e 11 foram publicados na edição do 
"Diário do Legislativo" de 15.12.99. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

20/99 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o projeto de lei 

complementar em epígrafe visa a alterar a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar Metropolitano, de que trata a 
Lei Complementar n.0 53, de 1°/12/99. 

Aprovada em Plenário no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, a 
proposição retoma a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 
Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer 

Fundamentação 
Na forma do Substitutivo n° 1, o projeto em tela dá nova redação aos arts. 

7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 1993, modificada pelo art. 1° da Lei 
Complementar n° 53, de 1999, com vistas a alterar a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar Metropolitano. 

O Substitutivo n° 1 mantém-se fiel ao projeto original, que tem por 
finalidade excluir da Região Metropolitana de Belo Horizonte o Município de 
ltabirito para reincluí-lo no Colar Metropolitano da citada região, voltando à 
situação anterior à vigência da Lei Complementar n° 53, "de acordo com a 
vontade dos mandatários políticos locais", conforme salientou o autor da 
proposta na justificação. Além disso, o Substitutivo n° 1, atendendo a 
sugestões de parlamentares desta Casa, incluiu na Região Metropolitana de 
Belo Horizonte os Municípios de Taquaraçu de Minas e Jabuticatubas, 
retirando-os do seu Colar Metropolitano, por corresponder aos anseios das 
respectivas populações. 

Pelas razões anteriormente expostas, e tendo em vista que até o momento 
não há nenhum fato novo em relação à matéria, entendemos que o projeto 
está em condições de ser aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno. 

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

Complementar n° 20/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

~------------------------------------------------------------_J 
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Altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 
1993, que estabelecem a composição da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e de seu Colar Metropolitano, com a redação dada pelo art. 1 o da 
Lei Complementar n° 53, de 1° de dezembro de 1999. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 

1993, com a redação dada pelo art. 1° da Lei Complementar n° 53, de 1° de 
dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7°- Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios 
de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, 
Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité, Igarapé, ltaguara, 
Jabuticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, 
Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das 
Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de B'1cas, 
São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 

Art. 21 -O Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
é constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, 
Fortuna de Minas, Funilândia, lnhaúma, ltabirito, ltatiaiuçu, ltaúna, Moeda, 
Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha e 
Sete Lagoas. ". 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - José Henrique -

Aílton Vilela. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 301/99 

Comissão de Defesa do Consumidor 
Relatório 

De autoria do Deputado Pastor George, o projeto de lei em epígrafe 
estabelece condição para o comércio de bebida alcóolica no Estado. 

Aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1, a proposição retorna a esta 
Comissão para receber parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. 

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

A proposição em apreço estabelece a obrigatoriedade de os fabricantes e 
distribuidores de bebidas alcoólicas fazerem constar, no rótulo do produto, a 
expressão "Proibida a venda a menores de 18 anos". 

Quando da discussão da proposta no Plenário foi apresentada a Emenda 
n° 1, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, alterando a redação do art. 
1° do projeto, acrescentando a obrigatoriedade da inserção, no rótulo do 
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produto, também da expressão "O uso imoderado desta bebida faz mal à 
saúde". 

Por conseguinte, retornou o projeto a esta Comissão que se manifestou 
favoravelmente à aprovação da mencionada emenda. 

Observa-se que a matéria já foi amplamente discutida quando da 
tramitação do projeto pelas comissões técnicas e pelo Plenário da Casa. 

Entendemos ser oportuna a proposta, que virá contribuir para as 
campanhas para coibição do uso de bebida alcóolica por crianças e 
adolescentes, como também para a diminuição do consumo excessivo de 
bebida alcoólica, que, infelizmente, tem repercutido desfavoravelmente na 
família, haja vista os indicadores de violência e de criminalidade. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 301/99 na 

forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
João Paulo, Presidente - Bené Guedes, relator - Elaine Matozinhos - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 301/99 
Estabelece condição para o comércio de bebida alcoólica no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas no Estado 

farão constar, de forma destacada, nos rótulos de seus produtos as 
expressões "Proibida a venda a menores de 18 anos" e "O uso imoderado 
desta bebida faz mal á saúde". 

Parágrafo único - Ficam proibidas a circulação e a comercialização dos 
produtos cujo rótulo não esteja de acordo com o disposto no "caput" deste 
artigo. 

Art. 2° - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcóolicas terão o prazo 
de sessenta dias contados da data de publicação desta lei para adequar seus 
produtos ao disposto nesta lei. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 302/99 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em 

epígrafe dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância 
hidromineral. 

Aprovada no 1 o turno com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Meio 
Ambiente e Recursos Naturais, a proposição foi distribuída a esta Comissão 
para receber parecer de 2° turno, em atendimento a requerimento da 

~------------------------------------------------------------~ 
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Deputada Elaine Matozinhos. 

Segue anexa a redação do vencido, que é parte integrante deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto em exame tem por objetivo estabelecer requisitos para que uma 
localidade seja declarada estância hidromineral, bem como fixar os 
procedimentos específicos a serem observados para que haja esse 
reconhecimento legal. 

Cumpre dizer que a matéria é disciplinada, no plano federal, pela Lei n° 
2661, de 3/12/55, e pelo Decreto-Lei n° 7.841, de 8/8/45. A mencionada lei 
estabelece, em seu art. 1°, que se considera estância hidromineral a 
localidade assim reconhecida por lei estadual que disponha de fontes de 
águas termais ou minerais, naturais, e que atenda aos requisitos 
estabelecidos pelo Decreto-Lei n° 7 .841. 

Saliente-se que a legislação federal estabelece os requisitos mínimos para 
que uma localidade possa receber o qualificativo de estância hidromineral, o 
que não afasta a possibilidade de o Estado membro estabelecer outros 
requisitos adicionais, a exemplo do disposto no projeto em questão, que 
ainda traz normas atinentes à documentação que deve instruir os projetos de 
lei voltados para o reconhecimento de novas estâncias hidrominerais. 

A propósito, julgamos altamente meritória a iniciativa, porquanto esta 
objetiva editar normas que tornem bastante criteriosa a forma pela qual uma 
localidade seja declarada estância hidromineral, preservando-se, com isso, o 
apelo turístico que é próprio das estâncias de nosso Estado, as quais têm 
projeção internacional. 

Conquanto favoráveis à aprovação da matéria, entendemos necessária a 
apresentação da Emenda n°1 ao vencido no 1° turno, mais precisamente ao 
art. 2° do projeto, de modo a aditar a este dispositivo um requisito a mais 
para que uma localidade seja reconhecida como estância hidromineral, a 
saber: a existência de laboratório para a realização de exames 
bacteriológicos periódicos para verificação da pureza das águas em 
exploração ou contratação de tais serviços com organização idônea a juízo 
do DNPM. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 302/99 

com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno, a seguir apresentada. 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se ao art. 2° o seguinte inciso IX: 
"Art. 2° 

IX - laboratório para a realização de exames bacteriológicos periódicos 
para verificação da pureza das águas em exploração ou contratação de tais 
serviços com organização idônea a juízo do DNPM.". 
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Alberto Bejani, Presidente e relator- Márcio Cunha - Pastor George. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 302/99 

Dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância hidromineral 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O reconhecimento de localidade como estância hidromineral se 

dará por meio de lei específica, atendidos os requisitos estabelecidos nesta 
lei. 

Art. 2° - Poderá ser reconhecida como estância hidromineral a localidade 
que contar com: 

I -fonte de água mineral com vazão mínima de 250.000 litros (duzentos e 
cinqüenta mil litros) por vinte e quatro horas, cuja exploração esteja 
devidamente legalizada por decreto de concessão de lavra; 

11 - instalações crenoterápicas de uso público, adequadas à natureza das 
águas; 

111 - infra-estrutura hoteleira com oferta de, no mínimo, cinqüenta 
apartamentos; 

IV - infra-estrutura de lazer com quadras poliesportivas e piscinas; 
V - quadra poliesportiva e piscina cobertas; 
VI - área verde contígua às instalações crenoterápicas de dimensão 

superior a 10.000m2 (dez mil metros quadrados); 
VIl - área de proteção ambiental da fonte, com dimensões estabelecidas 

por estudo elaborado por técnico legalmente habilitado; 
VIII -serviço médico permanente. 
§ 1°- Quando na localidade existir mais de uma fonte de água mineral com 

análises química e físico-química semelhantes, segundo a classificação 
estabelecida pelo Código de Águas Minerais (Decreto-Lei n° 7 .841, de 8 de 
agosto de 1945 ), poderão ser somadas as respectivas vazões para a 
apuração do requisito previsto no inciso I deste artigo. 

§ 2° - A vazão de águas minerais artificialmente captadas por poço 
profundo será calculada com base no nível dinâmico de água, medido 
durante período não inferior a vinte e quatro horas. 

§ 3° - A vazão de fontes naturalmente captadas será calculada pela média 
aritmética dos resultados de medições mensais consecutivas tomadas no 
decorrer de um ano. 

Art. 3°- O projeto de lei que vise ao reconhecimento de que trata o art. 1° 
será instruído com os seguintes documentos: 

I - reprodução integral do decreto de concessão de lavra das fontes 
existentes na localidade, com a data de sua aplicação no "Diário Oficial da 
União"; 

11 - relatório, elaborado por técnico legalmente habilitado, contendo, no 

~------------------------------------------------------------~ 
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mínimo: 

a) os resultados completos das análises físico-químicas e bacteriológicas 
das águas minerais da localidade, executadas por laboratório credenciado 
pelo órgão oficial competente; 

b) os resultados do laudo de medição das vazões das fontes da localidade; 
c) planta, na escala de 1:200, das instalações crenoterápicas existentes na 

localidade, acompanhada de memorial descritivo; 
d) comprovante de funcionamento do hotel e da estrutura de lazer, 

expedido pela Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo; 
e) planta cadastral, na escala 1:10.000, com a delimitação das áreas 

consideradas como de preservação permanente e de proteção das fontes, 
fixadas em lei municipal; 

f) infra-estrutura de abastecimento de água, de esgotamentos sanitário e 
pluvial e de energia elétrica, abrangendo 100% (cem por cento) da 
localidade; 

g) plano de urbanismo, nele incluído o de acesso aos sítios de interesse de 
lazer e turismo; 

h) alvará de instalação e funcionamento da Prefeitura Municipal, 
acompanhado de declaração desse mesmo órgão público sobre a adequação 
do empreendimento às leis e aos regulamentos municipais. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 503/99 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n° 503/99 institui 

a obrigatoriedade de manutenção de departamento médico e de ambulância 
para atendimento do público que especifica. 

Aprovada a matéria no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas 
pela Comissão de Constituição e Justiça, e 3, apresentada por esta 
Comissão, retorna o projeto, a fim de receber parecer para o 2° turno, nos 
termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

Segundo dispõe o projeto em exame, os conjuntos de estabelecimentos 
comerciais e os centros de compras conhecidos como "shopping centers" 
ficam obrigados a manter, em suas instalações, departamentos médicos para 
a prestação gratuita de primeiros socorros ao público visitante e aos 
funcionários, bem como ambulâncias para transportar pacientes nos casos 
mais graves. 

O vencido no 1° turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, compreende o 
projeto original com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
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Constituição e Justiça, e 3, apresentada por esta Comissão. 

As modificações efetivadas no texto original são procedentes; a primeira, 
por introduzir sanção aos infratores, o que não era previsto no projeto 
original; a segunda, por determinar um prazo razoável para a adequação dos 
estabelecimentos à nova lei. 

Dessa forma, a intenção do projeto se tornou mais concreta, por adquirir 
força punitiva, introduzida pela multa prevista no§ 3° do art. 1° e, ao mesmo 
tempo, por oferecer o tempo necessário para a adaptação ao exigido. 

A proposição não necessita de outros reparos desta Comissão. Portanto, 
ratificamos nossa opinião exarada no 1° turno, que é pela conveniência e 
oportunidade da aprovação da matéria. 

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

n° 503/99 na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Mauro Lobo, relator - Cristiano Canêdo. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 503/99 

Institui a obrigatoriedade de manutenção de departamento médico e de 
ambulância para atendimento do público que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Ficam os conjuntos de estabelecimentos comerciais e os centros 

de compras conhecidos como "shopping centers" obrigados a manter, em 
suas instalações, departamentos médicos para a prestação gratuita de 
primeiros socorros ao público visitante e aos funcionários, bem como 
ambulâncias para traslado dos portadores de casos mais graves. 

§ 1° - O horário de funcionamento do departamento médico, em cada 
centro de compras, coincidirá com o de funcionamento de suas lojas, ainda 
que internamente apenas. 

§ 2° - Os departamentos médicos serão dirigidos por profissionais médicos 
e deverão contar com uma equipe de auxiliares habilitados a prestar 
atendimento imediato em emergências. 

§ 3° - A não-observância do disposto neste artigo sujeitará os 
estabelecimentos infratores a multa de 10.000 (dez mil) a 20.000 (vinte mil) 
UFIRs (Unidades Fiscais de Referência). 

Art. 2° - Caberá aos órgãos oficiais da área de saúde a fiscalização dos 
departamentos médicos de que trata esta lei, bem como a imposição das 
sanções devidas. 

Art. 3°- A aplicação do disposto nesta lei levará em conta: 
I -o número de lojas; 
li -o espaço físico ocupado pelas lojas e corredores; 
111 -o fluxo de pessoas que transitam no local. 

~--------------------------------------------------------_J 
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Art. 4°- Os conjuntos de estabelecimentos comerciais e os centros de 

compras já em funcionamento disporão do prazo de até doze meses 
contados da publicação desta lei para atender às suas disposições. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias. . 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
N° 16/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei Complementar n° 16/99, do Deputado Anderson Adauto, 

que dispõe sobre reforma de militar por incapacidade física, foi aprovado nos 
turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 16/99 
Dispõe sobre reforma de militar por incapacidade física. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O militar excluído da corporação por incapacidade física definitiva 

antes da edição da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o 
Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, fará jus, a 
partir da data de vigência desta lei, a estipêndio mensal vitalício 
correspondente ao do posto que ocupava na época da exclusão. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olívia - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 78/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 78/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, que limita o 
valor da multa de mora decorrente do inadimplemento da obrigação do 
pagamento pelo serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -, foi aprovado 
no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 
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PROJETO DE LEI N° 78/99 

Limita o valor da multa de mora decorrente do inadimplemento da 
obrigação de pagamento por serviço público. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A multa de mora decorrente do inadimplemento da obrigação de 

pagamento por serviço público prestado diretamente ou mediante concessão 
ou permissão não será superior a 2% (dois por cento) do valor do débito. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 117/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 117/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que altera 
a Lei n° 10.360, de 27/12/90, que dispõe sobre a transferência para o Arquivo 
Público Mineiro de documentos que menciona e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 117/99 
Altera a Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a 

transferência para o Arquivo Público Mineiro da documentação que menciona 
e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Os arts. 1° e 2° da Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990, 

passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - A documentação constante nos arquivos do Departamento de 

Ordem Política e Social - DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, bem como a de 
outros órgãos de segurança do Estado, relativa às atividades de polícia 
política, ficam transferidas para o Arquivo Público Mineiro. 

Art. 2 °- Os documentos a que se refere o art. 1° desta lei ficam declarados 
patrimônio histórico estadual.". 

Art. 2° - As informações constantes na documentação a que se refere o art. 
1° não poderão ser utilizadas para outros fins que não os de registro da 
memona histórica, resguardados os direitos da pessoa quanto à 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, 
amparados pelo inciso X do art. 5° da Constituição da República e pela 
legislação pertinente. 

~--------------------------------------------------------_J 
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Art. 3° - Comissão especial, nomeada pelo Governador do Estado e 

composta por membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - e de 
representante de entidade de defesa dos direitos humanos nacionalmente 
reconhecida, elaborará os critérios para acesso e divulgação, nos termos da 
legislação vigente, dos documentos a que se refere o art. 1° da Lei n° 10.360, 
de 27 de dezembro de 1990, com a redação dada pelo art. 1 o desta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 

contados da data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 170/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 170/99, do Deputado Sebastião Costa, que autoriza o 
Poder Executivo a doar ao Município de Santa Margarida o imóvel que 
especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 170/99 
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Margarida o 

imóvel que especifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa 

Margarida o imóvel constituído por terreno com área de 1 ,50ha (um hectare e 
cinqüenta ares), situado naquele município, no Distrito de Ribeirão de São 
Domingos, registrado sob a matrícula n° 1.816, a fls. 17 do livro 2C, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abre Campo. 

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao 
funcionamento da Creche Mãe Operária. 

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, 
findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de 
doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no art. 1°. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 209/99 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 209/99, do Deputado Álvaro Antônio, que reconhece a 
Estância Hidromineral de Bom Jardim - Fazenda Esperança, no Município de 
Mário Campos, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 209/99 
Reconhece a Estância Hidromineral de Bom Jardim - Fazenda Esperança, 

no Município de Mário Campos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica reconhecida como Estância Hidromineral a localidade 

denominada Bom Jardim - Fazenda Esperança, no Município de Mário 
Campos. 

Art. 2° - A Estância Hidromineral de Bom Jardim - Fazenda Esperança 
compreende uma área de 450.080m2 (quatrocentos e cinqüenta mil e oitenta 
metros quadrados), delimitada por um polígono que tem um vértice a 456m-
NW (quatrocentos e cinqüenta e seis metros noroeste) do canto noroeste da 
Fazenda Esperança, com as seguintes coordenadas geográficas: latitude 
20°04'32,2"S (vinte graus quatro minutos trinta e dois segundos e dois 
décimos sul) e longitude 44°10'12,9"W (quarenta e quatro graus dez minutos 
doze segundos e nove décimos oeste), e os lados, a partir desse vértice, com 
os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 600m-E (seiscentos metros 
leste); 708m-S (setecentos e oito metros sul); 725m-W (setecentos e vinte e 
cinco metros oeste); 208m-N (duzentos e oito metros norte); 125m-E (cento e 
vinte e cinco metros leste) e 500m-N (quinhentos metros norte). 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 444/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 444/99, do Deputado Rogério Correia, que dispõe sobre 
a criação do Memorial de Direitos Humanos, foi aprovado no 2° turno, na 
forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

~------------------------------------------------------------~ 



PROJETO DE LEI N° 444/99 
Cria o Memorial de Direitos Humanos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

870 

Art. 1°- Fica criado o Memorial de Direitos Humanos de Minas Gerais, que 
se destina à guarda e exposição de material que se refira ou se vincule ao 
esforço de defesa e preservação dos direitos da pessoa humana. 

Art. 2° - Integram o Memorial de que trata esta lei documentos, fotos, 
gravuras, relatos gravados e demais matérias relacionadas à defesa e 
preservação dos direitos humanos. 

Art. 3°- Compete à Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos: 
I - promover e divulgar o Memorial de Direitos Humanos; 
11 -exercer a guarda permanente do acervo do Memorial; 
111 -manter cadastro centralizado e atualizado do acervo; 
IV -garantir o acesso do público ao acervo, para consulta. 
Art. 4° - É assegurado a todos os cidadãos o acesso ao acervo sob a 

guarda do Memorial, observada a legislação sobre a matéria, notadamente a 
Lei Federal n° 8.159, de 8 de janeiro de 1991. 

Art. 5° - A documentação constante nos arquivos do Departamento de 
Ordem Política e Social - DOPS -, extinto pelo art. 15 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, transferida para o 
Arquivo Mineiro pela Lei n° 10.360, de 27 de dezembro de 1990, passa a 
integrar o acervo do Memorial. 

Art. 6°- Fica declarado patrimônio histórico estadual o acervo do Memorial, 
que se instalará em Belo Horizonte, no prédio ocupado pelo extinto DOPS. 

Art. 7° - Para a elaboração do projeto do Memorial de que trata esta lei, 
será constituída comissão de trabalho composta por representantes dos 
seguintes órgãos e entidades, nomeados pelo Governador do Estado: 

I - um representante da Secretaria de Estado de Governo; 
11 - um representante da Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos 

Humanos; 
111 -um representante da Secretaria de Estado da Cultura; 
IV - um representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
V - um representante da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais; 
VI - três representantes de entidades civis de defesa de direitos humanos 

de notória atividade no campo da defesa dos direitos civis e políticos, com 
representação no Estado. 

Parágrafo único - A comissão mencionada no "caput" deste artigo terá o 
prazo de noventa dias contado da data de publicação desta lei para a 
elaboração do projeto do Memorial. 

Art. 8° - As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei 
correrão à custa de dotações consignadas no orçamento da Secretaria de 
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Estado da Justiça e de Direitos Humanos. 
Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 1 O - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 350/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 350/99, do Deputado Durval Ângelo, que autoriza o 
Poder Executivo a fazer reversão de imóvel à Mitra Arquidiocesana de 
Mariana, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 350/99 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel à Mitra 

Arquidiocesana de Mariana. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter à Mitra 

Diocesana de Mariana o imóvel situado na Rua Sant'Anna, 72, no Município 
de Senador Firmino, com área de 509,07m2 (quinhentos e nove metros 
quadrados e sete decímetros quadrados), a ser desmembrado de uma área 
de 811 ,85m2 (oitocentos e onze metros quadrados e oitenta e cinco 
decímetros quadrados), delimitado, pela frente, por muro de pedra; pelo lado 
direito, por cerca de madeira afastada 1 ,OOm (um metro) do muro do adro da 
Igreja Matriz; pelos fundos e pelo lado esquerdo, com cercas de madeira, 
dividindo-o com imóveis de propriedade de Sydney Galindo Ramos, Joaquim 
Simão Moreira e Nolasco de Oliveira, com a Igreja Matriz e a Rua Sant'Anna, 
conforme registro da escritura pública de doação lavrada em 7 de abril de 
1965 pelo Tabelião do 1 o Ofício da Comarca de Senador Firmino. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz , Presidente - Maria Olívia, , relatora - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 363/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 363/99, do Deputado Luiz Fernando Faria, que dispõe 
sobre o atendimento odontológico preventivo nas escolas estaduais, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 

'--------------------------------------------------------------J 
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268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 363/99 
Dispõe sobre o atendimento odontológico preventivo nas escolas 

estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado adotará, no âmbito de sua competência, no Sistema 

Único de Saúde - SUS -, as medidas necessárias para assegurar 
atendimento odontológico preventivo nas escolas estaduais. 

Parágrafo único - O atendimento odontológico preventivo incluirá, entre 
outras medidas, aplicação de flúor, evidenciação de placa bacteriana, 
instrução sobre regras de higiene e encaminhamento do aluno para 
tratamento. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta 
de: 

I - dotação orçamentária consignada à Secretaria de Estado da Saúde; 
11 - outras fontes. 
Art. 3°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 

contados da data de sua publicação. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 484/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução n° 484/99, do Deputado Rogério Correia, que dá 
nova redação ao parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 5.186, de 
13/7/99, que dispõe sobre garantia em operação de crédito realizada entre o 
Estado e empresas públicas, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido 
no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 484/99 
Altera dispositivo da Resolução n° 5.186, de 13 de julho de 1999, que 

dispõe sobre garantia em operação de crédito realizada entre o Estado e 
empresas públicas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- O parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 5.186, de 13 de julho 
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de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3° 

Parágrafo único - Para fins do disposto no "caput" deste artigo, fica o Poder 
Executivo autorizado a vincular em contragarantia à COPASA-MG e à 
COMIG, em razão das garantias de qualquer natureza que estas venham a 
prestar em favor do Estado no contrato de que trata o art. 1° desta resolução, 
os direitos de crédito que o Estado tenha ou venha a ter com a CEMIG, 
relativos a juros sobre capital próprio, dividendos ou outros créditos de 
titularidade do Estado com a referida empresa.". 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 533/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 533/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, que cria o 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto 
Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS - e dá outras providências, 
foi aprovado no 2° turno na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 533/99 
Cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do 

Aeroporto Internacional Tancredo Neves - PRÓ-CONFINS - e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio 

Exterior- PRÓ-CONFINS -, com o objetivo de consolidar o Estado como pólo 
de desenvolvimento e de negócios relacionados com o comércio exterior, 
mediante o aproveitamento da infra-estrutura do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves. 

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo, para a consecução dos objetivos do 
Programa: 

I - apoiar a criação de centros de prestação de serviços de movimentação, 
distribuição e armazenagem de mercadorias; 

11 - facilitar a realização do transporte multimodal, intermodal e de 
transbordo e a utilização, consolidação e desconsolidação de cargas; 

111 - incentivar a criação de parque industrial voltado para a indústria não 

~------------------------------------------------------------~ 
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poluente de alta tecnologia e de produtos de grande valor agregado; 

IV - promover o incremento das operações de importação e exportação de 
mercadorias e da prestação de serviços, com utilização do transporte aéreo 
pelo Aeroporto Internacional Tancredo Neves; 

V - incentivar o desenvolvimento ordenado dos municípios situados no 
entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, especialmente dos 
Municípios de Lagoa Santa e Confins, orientando-os para a instalação de 
empresas dedicadas às atividades de comércio exterior, cargas e serviços e 
a atividades complementares a estas; 

VI - atrair empresas seguradoras, de entrega de encomendas, de 
transporte e de turismo para o entorno do Aeroporto; 

VIl - promover a criação de centros de convenção e criar incentivos para os 
setores hoteleiro e de alimentação; 

VIII- promover a criação ou a ampliação de terminais de carga. 
Art. 3°- São requisitos para participar do PRÓ-CONFINS: 
I - ser contribuinte inscrito no Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - do Estado de Minas Gerais ou no Cadastro de Contribuintes de 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - , em município 
mineiro; 

11 - exercer atividade industrial, comercial ou de prestação de serviços na 
área de abrangência do Programa; 

111 - apresentar projeto de utilização de unidade industrial, comercial ou de 
prestação de serviços, caracterizada como estruturante nas atividades do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves; 

IV - apresentar comprovação de cumprimento do Plano Diretor da Área de 
Influência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, quando couber. 

Art. 4°- São medidas para a efetivação do Programa: 
I - concessão de benefícios, incentivos e facilidades fiscais estaduais, tais 

como: 
a) diferimento e suspensão da incidência do ICMS; 
b) regime de substituição tributária; 
c) transferência de créditos acumulados do ICMS; 
d) regimes especiais facilitados do cumprimento de obrigações tributárias 

acessórias; 
e) prazos especiais para pagamento dos tributos estaduais; 
11 - criação de posto fazendário nas imediações do aeroporto, 

exclusivamente para atender às empresas participantes do Programa; 
111 - inserção nos programas de financiamento com recursos de fundos 

estaduais existentes ou a serem criados; 
IV - implantação de regimes aduaneiros especiais, como entrepostos 
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aduaneiros, depósitos alfandegados certificados, admissão temporária, 
entreposto industrial, estação aduaneira do interior e depósito especial 
alfandegado, na região do Aeroporto, destinados a dar suporte às operações 
de comércio exterior, em comum acordo com a União; 

V - criação de área de neutralidade fiscal, com o objetivo de desonerar de 
tributação estadual as operações e prestações internas e de importação 
realizadas por empresa participante do Programa; 

VI - celebração de convênio de mútua colaboração com órgão ou entidade 
das administrações federal, estadual ou municipal. 

Art. 5° - O PRÓ-CONFINS será administrado por um Grupo Coordenador, 
composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

-, 

I - Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -; 
11 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN 

111- Secretaria de Estado de Indústria e Comércio; 
IV- Secretaria de Estado do Turismo- SETUR -; 
V - Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -; 
VI- Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais- INDI -; 
VIl - Minas Gerais Participações S.A. - MGI -; 
VIII -Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG -; 
IX - Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e de Cerimonial; 
X- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
XI - Associação Comercial do Estado de Minas Gerais - ACM -; 
XII - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária- INFRAERO. 
§ 1° - O Grupo Coordenador será presidido por representante de um dos 

órgãos ou entidades do Estado, indicado pelo Governador do Estado. 
§ 2° - A participação das entidades de que tratam os incisos X, XI e XII no 

Grupo Coordenador fica condicionada à adesão voluntária, que será 
formalmente manifestada ao Governador do Estado. 

Art. 6° - Compete ao Grupo Coordenador: 
I - realizar levantamentos e estudos e elaborar o Plano Diretor da Área de 

Influência do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, podendo, para tanto, 
requisitar a participação de órgão ou entidade do Poder Executivo, bem como 
solicitar a cooperação de órgãos e entidades dos níveis federal e municipal; 

11 - propor ao Governador do Estado alteração da legislação, com o objetivo 
de incrementar as atividades aeroportuárias do Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves; 

111- deliberar sobre os pedidos de inclusão no Programa; 
IV - examinar plano de aplicação de recursos, conforme diretrizes 

estabelecidas nos planos de ação do Poder Executivo; 
V - examinar áreas para efeito de implantação ou ampliação de unidade 

industrial, comercial ou de prestação de serviços; 

~~------------------------------------------------------------~ 



VI - celebrar convênios com órgãos e entidades das administrações 
públicas federal, estadual ou municipal. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 665/99 
Comissão de Redação 

876 

O Projeto de Lei n° 665/99, do Governador do Estado, que autoriza o Poder 
Executivo a extinguir a Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Minas 
Gerais S.A.- DIMINAS -,foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 665/99 
Autoriza o Poder Executivo a extinguir a Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Minas Gerais S.A- DIMINAS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a extinguir a Distribuidora de 

Títulos e Valores Mobiliários Minas Gerais S.A. - DIMINAS. 
Parágrafo único - A liquidação da sociedade se fará de acordo com o 

disposto nos arts. 206 a 208 e 21 O a 218 da Lei Federal n° 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, e com o disposto no seu estatuto social. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 700/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 700/99 , do Governador do Estado, que autoriza o 
Governo do Estado a criar a Medalha Coronel José Vargas da Silva e dá 
outras providências, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 700/99 
Autoriza o Governo do Estado a criar a Medalha Coronel José Vargas da 
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Silva e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica o Governo do Estado autorizado a criar a Medalha Coronel 

José Vargas da Silva, com o objetivo de homenagear os oficiais formados 
pela Academia da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -, no 
cinqüentenário de sua formatura. 

Parágrafo único- A medalha não será concedida "post mortem". 
Art. 2° - A Medalha Coronel José Vargas da Silva será administrada pelo 

Gabinete Militar do Governador do Estado, assessorado pela Diretora de 
Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais- PMMG. 

Parágrafo único - O Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado 
será o Presidente de Honra da Medalha de que trata esta lei. 

Art. 3° - As condecorações serão concedidas anualmente, em cerimônia a 
ser realizada no Palácio da Liberdade, no mês de dezembro, ou em caráter 
excepcional, a qualquer tempo. 

§ 1° - A lista dos oficiais a serem agraciados com a Medalha Coronel José 
Vargas da Silva constará em decreto do Governador do Estado, que será 
publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado. 

§ 2° - Os agraciados receberão as medalhas das mãos do Governador do 
Estado, de acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento interno. 

Art. 4° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que definirá a 
forma de concessão da Medalha Coronel José Vargas da Silva e as 
atribuições do órgão encarregado de sua administração. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Maria Olívia. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 1 APRESENTADO, NO 1° 
TURNO, AO PROJETO DE LEI N° 351/99 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe altera 

dispositivos da Lei n° 12.708, de 29/12/97, que instituiu o Micro Geraes e dá 
outras providências. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi examinado 
inicialmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com a Emenda n° 1, que 
apresentou . 

A Comissão de Turismo, Indústria e Comércio opinou pela aprovação do 
projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

A requerimento do autor, a proposição foi encaminhada ao Plenário, uma 

~------------------------------------------------------------~ 



vez que a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária perdeu o 
prazo para emitir parecer. 
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Por decisão da Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento 
Interno, foram anexados ao projeto de lei em tela, por apresentarem matérias 
semelhantes, os Projetos de Lei n°s 466/99, da Deputada Elbe Brandão, e 
677/99, do Governador do Estado. 

Durante a discussão em Plenário, foi apresentado o Substitutivo no 1, do 
Deputado Antônio Júlio, cabendo a esta Comissão sobre ele emitir parecer. 

Aprovada a alteração do parecer, com a qual concordou o relator, em 
relação ao Substitutivo n° 2 apresentado pelo Deputado Rêmolo Aloise, 
procedeu-se à nova redação do parecer, nos termos do art. 138, § 1°, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Substitutivo n° 1, do Deputado Antônio Júlio, contempla as propostas de 

alterações do Micro Geraes apresentadas pelo Deputado Chico Rafael e pelo 
Governador do Estado, cuidando apenas de consolidar a legislação que trata 
do Programa de Fomento ao Desenvolvimento das Microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas Gerais, denominado Micro 
Geraes. 

O substitutivo revoga os arts. 1° a 27 da Lei n° 12.708, de 1997, que 
disciplinava anteriormente o Micro Geraes, bem como revoga os dispositivos 
do antigo Estatuto da Microempresa do Estado, instituído pela Lei n° 10.992, 
de 29/12/92. 

Ficam mantidos os efeitos das disposições relativas ao tratamento 
diferenciado e simplificado dispensado ao microprodutor rural e ao produtor 
rural de pequeno porte. 

Quanto às regras aplicáveis às cooperativas de produtores artesanais e de 
comerciantes ambulantes, que são objeto do Projeto de Lei n° 466/99, da 
Deputada Elbe Brandão, os arts. 20 e 21 do substitutivo asseguram 
normalmente a participação dessas cooperativas de artesãos no programa 
Micro Geraes. 

Em atenção aos arts. 170, inciso IX, e 179 da Constituição da República, o 
substitutivo mantém o tratamento diferenciado dispensado às microempresas 
e os benefícios fiscais da política de estímulo ao emprego, permitindo o 
abatimento do imposto devido, de acordo com o número de empregados, 
além de incentivar a capacitação profissional e gerencial e o investimento em 
novas tecnologias. 

Fica ampliada a faixa de receita bruta do regime de tributação para a 
microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como fica alterado o 
critério de apuração do imposto a recolher, visando promover isonomia 
tributária, independentemente da origem do produto. 

Outra inovação importante assegurada no substitutivo é permitir que o 
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contribuinte optante pelo regime do Micro Geraes retorne ao sistema 
normal de apuração antes do término do exercício. Isso significa que, quando 
o regime se torna prejudicial para o contribuinte, ele pode fazer a mudança 
de regime simplificado para o sistema normal de débito e crédito, ou vice-
versa, sem a dificuldade encontrada no sistema anterior. 

Cuida, ainda, o substitutivo de alterar a Lei n° 6.763, de 1975, permitindo 
que o contribuinte inscrito no sistema de débito e crédito possa apropriar-se 
do crédito relativo à mercadoria adquirida de estabelecimento industrial 
inscrito nas condições de empresa de pequeno porte, de forma idêntica às 
aquisições efetuadas de contribuinte inscrito no sistema normal de apuração 
do ICMS. 

Entretanto, após diversas negociações com entidades de classe e a 
Secretaria de Estado da Fazenda, o Deputado Rêmolo Aloise apresentou o 
Substitutivo n° 2, apresentado ao final deste parecer. 

No decorrer da discussão da matéria, foram trazidas, para exame da 
Comissão, propostas para a reorganização do Conselho de Contribuintes do 
Estado. Trata-se de matéria relevante, que a Comissão recebe como uma 
valiosa sugestão para o aprimoramento desse Conselho e que, para maior 
obediência aos preceitos regimentais e para que a discussão sobre o assunto 
possa ser a mais profícua possível, decide apresentar como projeto de lei 
específico, a ser submetido ao Plenário desta Casa. Isso não impede que, 
para justificar a proposição, o relator faça seus comentários sobre a proposta, 
como se segue neste parecer. 

O Conselho de Contribuintes é o órgão único do Contencioso 
Administrativo Fiscal, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Estado da Fazenda. Trata-se de colegiado de composição paritária, integrado 
por representantes da Fazenda Pública Estadual e de entidade de classe de 
contribuintes. Foi instituído conforme determina o art. 263 da Constituição do 
Estado, para a apreciação de recursos contra as decisões da Fazenda 
Estadual, com composição paritária entre o Estado e os contribuintes, sem 
prejuízo de competência do Poder Judiciário. 

Primeiramente, é necessário rever o mecanismo de investidura dos 
membros do Conselho. O critério único de mera indicação dos 
representantes é por demais simplista, não compatível com a função a ser 
desempenhada. Paralelamente a esse critério, é imprescindível que a 
qualificação dos membros, tanto classistas quanto fazendários, seja aferida 
em momento anterior à nomeação, de forma a garantir melhor qualidade, 
independência técnica e imparcialidade das decisões. 

Corroborando esse último aspecto, mantém-se prestigiada a regra da 
Constituição Estadual de composição paritária das Câmaras de Julgamento e 
Câmara Superior, assegurando-se, em cada uma delas, igual número de 
representantes classistas e fazendários. 

~--------------------------------------------------------------__J 
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A observância dessa regra procedimental - uma vez que seria exagero 

elevá-la à categoria de princípio-, não implica obrigatoriedade de alternância 
na Presidência do Conselho de Contribuintes. 

É oportuno salientar que, entre as 16 unidades da Federação consultadas 
que possuem órgão julgador administrativo - a saber: Rio de Janeiro, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, 
Ceará, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Alagoas, 
Sergipe, Mato Grosso e Amazonas -, apenas Minas Gerais e o Estado do Rio 
de Janeiro fazem tal concessão aos contribuintes. Na maioria, o que se 
observa é a Presidência fazendária e, em segundo plano, a previsão de livre 
designação do respectivo Presidente pelo Governador. 

Saliente-se que as alterações ora apresentadas buscam dar continuidade 
às medidas de aprimoramento da gestão do crédito tributário, preconizadas 
no Programa de Viabilização Financeira do Estado, publicado em 6/1/99. A 
implementação do Programa teve início com a Lei n° 13.243, de 23/6/99, e os 
Decretos n°s 40.380, de 10/5/99, 40.455, de 2/7/99, e 40.600, de 20/9/99, os 
quais conferiram maior efetividade ao crédito tributário, bem como 
simplificação e racionalização de procedimentos. 

Assim, por uma questão de coerência, a simples decisão sobre relevação 
da intempestividade da impugnação (quando, no mérito, assiste razão ao 
contribuinte) é também transferida do Secretário de Estado da Fazenda para 
a Câmara de Julgamento, possibilitando maior celeridade à tramitação do 
PTA e desafogando o gabinete do Secretário de expedientes de menor 
importância. 

A possibilidade de descentralização da Auditoria Fiscal objetiva dar maior 
consistência e celeridade ao crédito tributário, já que permite a redução do 
tempo de tramitação do PTA, facilita a instrução probatória e o 
esclarecimento de diligências e despachos interlocutórios, em decorrência da 
maior proximidade com a realidade temporal e material da ocorrência do fato 
gerador. 

O Recurso de Agravo contra decisão da Auditoria Fiscal, que, na redação 
vigente da Lei n° 7.164, de 1977, não se encontra expressamente regulado, 
tem, por meio do substitutivo, normatização específica. 

A extinção da função de Secretário de Câmara, sem prejuízo do 
desenvolvimento dos trabalhos, já é uma realidade desde março de 1999, o 
que constitui medida de racionalização de procedimentos associada a 
redução de custos. A desnecessidade da função implica a sua eliminação do 
diploma legal. 

A inclusão de pressuposto processual para o exame de recursos pela 
Câmara Superior decorre da necessidade de se inibirem contestações 
protelatórias, bem como de se garantir o efetivo ingresso da receita tributária, 
nos casos de confirmação da exigência fiscal. 
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Preserva-se incólume o direito constitucional ao contraditório e à ampla 

defesa, ao devido processo legal e o direito de petição, uma vez que a 
decisão da Fazenda Estadual de realizar o lançamento, por meio da lavratura 
e intimação do Auto de Infração, abre oportunidade ao contribuinte de se 
defender e recorrer daquela decisão, recurso este (denominado impugnação) 
que será apreciado pela Câmara de Julgamento, em sua composição 
paritária, sem exigência do depósito recursal. 

O mencionado pressuposto processual não constitui matéria nova, 
porquanto previsto em outras legislações, de que são exemplo o processo 
administrativo fiscal da União, a Lei Delegada n° 4, de 26/12/62, a 
Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei n° 5.452, de 1°/5/43, a Lei 
Municipal (de Belo Horizonte) n° 5.893, de 1988, entre outros. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF - já se manifestou sobre o 
assunto no RE n° 210.246, no qual reconhece a constitucionalidade da 
exigência do depósito como condição de admissibilidade do recurso 
administrativo. Além dessa decisão do Plenário, que pacifica a matéria, 
existem várias outras do STF no mesmo sentido. 

Prevê-se que as medidas ora propostas para agilização do contencioso 
administrativo fiscal viabilizarão a redução do prazo médio de tramitação do 
PTA, atualmente de três anos, para cerca de oito meses, o que, por reflexo, 
repercutirá positivamente na performance de recebimento dos créditos 
tributários inscritos em dívida ativa. 

Outra iniciativa para intensificar e agilizar a cobrança do crédito tributário, 
inspirada na metodologia do setor privado, consiste na utilização da cobrança 
por meio da rede bancária, com possibilidade de protesto, se for o caso. 

Reconhecida a relevância das medidas propostas com relação ao 
Conselho de Contribuintes, conforme a argumentação contida neste parecer, 
esta Comissão entende, no entanto, que as medidas devam ser analisadas 
em projeto de lei específico. Nesse sentido, apresenta a Comissão, ao final 
deste parecer, projeto de lei que trata do Conselho de Contribuintes. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação, no 1° turno, do Projeto 

de Lei n° 351/99, na forma do Substitutivo n° 2, que vem a seguir, e pela 
apresentação do projeto de lei que dispõe sobre o Conselho de Contribuintes 
do Estado de Minas Gerais, anexo. 

SUBSTITUTIVO N° 2 
Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes -, estabelece tratamento diferenciado e simplificado 
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial a elas aplicáveis, reorganiza o Conselho de Contribuintes e dá 
outras providências. 

~--------------------------------------------------------~ 



A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposição Preliminar 
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Art. 1 o - Fica criado o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes -, que a estas assegura tratamento diferenciado e 
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, conforme estabelecido nesta lei. 

Capítulo 11 
Da Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 
Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente 

constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que 
promova operações relativas à circulação de mercadorias ou à prestação de 
serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação e 
com receita bruta anual acumulada igual ou inferior a R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais); 

11 - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual 
regularmente constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS, que promova operações relativas à circulação de mercadorias ou à 
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de 
comunicação e com receita bruta anual acumulada superior a R$90.000,00 
(noventa mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais). 

§ 1° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita 
bruta anual acumulada superior a R$90.000,00 (noventa mil reais) e igual ou 
inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será 
reclassificada, a partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno 
porte, de acordo com a respectiva faixa de classificação. 

§ 2° - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, 
apresentar receita bruta: 

I - superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e inferior a 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será reclassificada, a partir 
do mês subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação; 

11 - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será 
reclassificada, a partir do exercício seguinte, de acordo com a sua nova faixa 
de classificação. 

§ 3° - A mudança de faixa de classificação não autoriza a restituição de 
importância já recolhida em razão da classificação anterior. 

§ 4° - A existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado não 
descaracteriza a microempresa nem a empresa de pequeno porte, desde que 
a soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa não 
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consideradas em conjunto, enquadrem-se nas normas desta lei. 
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Art. 3° - Para efeito de apuração da receita bruta anual, será considerado o 
período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro. 

§ 1° - A receita bruta anual da microempresa será apurada com base: 
I - no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do 

estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de 
atividade econômica, 

11 - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de 
atividade econômica, 

111 - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo; 

IV - no preço do serviço cobrado, na geração, na emissão, na transmissão, 
na retransmissão, na repetição, na ampliação ou na recepção de 
comunicação de qualquer natureza, por qualquer processo. 

§ 2° - O valor constante nos documentos fiscais, ou o lançado na escrita 
fiscal ou contábil, se for o caso, prevalecerá sobre o valor apurado na forma 
do parágrafo anterior, se superior. 

§ 3° - A apuração da receita bruta da empresa de pequeno porte será feita 
acumulando-se, mensalmente, o valor total de todas as operações ou 
prestações realizadas. 

§ 4°- A receita bruta apurada na forma do parágrafo anterior compreenderá 
todas as receitas operacionais auferidas pela empresa. 

Art. 4° - Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do 
período a que se refere o "caput" do artigo anterior, o limite da receita bruta 
será apurado proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica à 
empresa que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente 
comprovada nos documentos fiscais e nos de sua constituição. 

Art. 5° - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta 
anual, os valores correspondentes: 

I - às entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo permanente, 
inclusive o serviço de transporte com eles relacionado, nas hipóteses 
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previstas no § 1° do art. 3°; 

11 - às operações de devolução de mercadoria para a origem e as 
transferências de mercadoria para outro estabelecimento da mesma 
empresa, situado no Estado, nas hipóteses previstas nos §§ 2° e 3° do art. 
30. 

Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal, exclusivamente 
para os efeitos de cálculo do imposto de que trata o inciso 11 do art. 21 e do 
abatimento do depósito previsto no inciso 111 do art. 22, não serão 
considerados os valores referentes a: 

I - saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição 
tributária; 

11 - operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS; 
111 - saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em razão do 

disposto no inciso VIII do art. 14; 
IV- saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS; 
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da 

Federação. 
Capítulo IV 

Do Enquadramento e do Reenquadramento 
Seção I 

Do Enquadramento 
Art. 6°- São requisitos para enquadramento no regime de que trata esta lei: 
I - para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do 

representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que a 
receita bruta realizada no ano anterior, apurada na forma do art. 3°, foi igual 
ou inferior aos limites fixados no art. 2°, observado o disposto no art. 10; 

11 - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular 
ou do representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que a 
receita do ano em curso, apurada na forma do art. 3°, não excederá os limites 
fixados no art. 2°, observada a proporcionalidade em relação aos meses de 
efetivo funcionamento e o disposto no art. 1 O. 

Art. 7° - O enquadramento de microempresa e de empresa de pequeno 
porte será efetuado na forma definida em regulamento, observado o disposto 
no art. 13. 

§ 1° - Para a microempresa em início de atividade, o Poder Executivo 
poderá dispensar, no primeiro ano de funcionamento, tratamento diferenciado 
e simplificado para efeito de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

§ 2° - O regime previsto nesta lei para a empresa em início de atividade 
aplica-se a partir do enquadramento e para a empresa já constituída, a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente ao do enquadramento. 

Seção 11 
Do Reenquadramento 
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Art. 8°- A empresa que exceder o limite de R$1.200.000,00 (um milhão 

e duzentos mil reais) para a receita bruta anual poderá, mediante 
requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo exercício seguinte, sem 
prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às operações ou às 
prestações realizadas a contar da data do desenquadramento até a do 
reenquadramento. 

Art. 9° - O reenquadramento da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte que tenha sido desenquadrada, na forma prevista nos §§ 4° ou 5° do 
art. 16, poderá ser autorizado por mais uma única vez, depois de decorrido o 
prazo de cinco anos, contado da data do desenquadramento, mediante 
comprovação do pagamento integral do crédito tributário porventura devido 
ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental causado. 

Capítulo V 
Das Vedações 

Art. 1 O - Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa: 
I - que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por 

cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das 
empresas interligadas se situar dentro dos limites fixados no art. 2°; 

11 - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra 
empresa ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em 
empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 
1996; 

111- que possua estabelecimento situado fora do Estado; 
IV - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante contrato, 

preste serviço para outra empresa transportadora; 
V- que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome do 

seu titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de parcelamento do 
crédito tributário; 

VI -que seja responsável ou cujo titular ou representante legal, no exercício 
de sua atividade econômica, seja responsável pela prática de infração à 
legislação ambiental; 

VIl - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra 
empresa que se tenha envolvido com os atos relacionados nos incisos 111 a 
VIII do art. 16, observado o disposto no § 3° deste artigo. 

§ 1°- O disposto no inciso I não se aplica à participação da microempresa 
ou da empresa de pequeno porte em centrais de compras, em bolsas de 
subcontratação, em consórcio de exportação ou de venda no mercado 
interno. 

§ 2° - A vedação a que se refere o inciso 11 não se aplica a sucursal que 
seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua razão social, mesmo 
que continue com marca sob a forma de franquia. 

§ 3°- As vedações a que se referem os incisos VI e VIl prevalecerão pelo 
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prazo de cinco anos contado da prática da infração e desde que a 
empresa ou, se for o caso, o titular ou representante legal tenha comprovado 
o pagamento integral do crédito tributário porventura devido e a reparação do 
dano ambiental causado, se houver. 

Capítulo VI 
Do Tratamento Tributário e Fiscal 

Seção I 
Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa e à Empresa de Pequeno 

Porte 
Art. 11 - A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam sujeitas ao 

pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma: 
I - sobre o valor das entradas do período será aplicada a alíquota constante 

no inciso I do art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, prevista 
para mercadoria ou serviço; 

11 - do valor apurado na forma do inciso anterior será abatido o valor do 
imposto correspondente às mercadorias adquiridas e aos serviços utilizados 
no período; 

111 - sobre a diferença a maior entre o valor das saídas e das entradas no 
período, será aplicado o percentual fixado no Anexo I desta lei, previsto para 
sua faixa de classificação; 

IV - o saldo devedor será igual à soma dos valores obtidos nos incisos 11 e 
111, observado o disposto no art. 12 desta lei. 

Parágrafo único - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo 
devedor os abatimentos previstos no Capítulo X, observado o disposto no art. 
26. 

Art. 12 - A microempresa fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS no 
valor correspondente a R$30,00 (trinta reais) e dispensada do pagamento do 
valor previsto no inciso 111 do artigo anterior. 

Seção 11 
Das Disposições Gerais Relacionadas com o Tratamento Tributário e Fiscal 
Art. 13 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelo 

contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS, 
vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais que emitir, 
ressalvadas as hipóteses previstas no § 3°. 

§ 1°- Exercida a opção prevista no "caput" deste artigo, o regime adotado 
será aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte, vedada a 
alteração antes do término do exercício, ressalvadas as hipóteses de 
desenquadramento previstas no art. 16 e, mediante requerimento do 
interessado, por concessão fundamentada da autoridade fazendária. 

§ 2° - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado, fica 
vedado o reenquadramento no mesmo exercício de sua ocorrência. 

§ 3°- É permitido o destaque do imposto: 
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I - ao estabelecimento industrial de empresa de pequeno porte, 

incidente nas operações com produtos destinados a contribuintes do imposto, 
calculado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 12 da Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sobre o valor da operação; 

11 - em outras hipóteses, na forma e condições estabelecidas em 
regulamento. 

Art. 14- A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica a: 
I - prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária; 
11 - recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte se 

ache obrigado, em virtude de substituição tributária; 
111- mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição; 
IV - entrada, no estabelecimento, de bens ou de mercadoria para uso, 

consumo ou ativo permanente ou utilização de serviço iniciado em outra 
unidade da Federação e não vinculado a operação ou prestação 
subseqüente tributada pelo imposto; 

V - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de 
bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, e 
serviço iniciado ou prestado no exterior; 

VI - entrada, em território mineiro, decorrente de operação interestadual, de 
petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados, 
bem como de energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou 
industrialização; 

VIl - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada 
de documento fiscal ou acobertada com documento falso ou inidôneo; 

VIII - operação ou prestação de serviço desacobertadas de documento 
fiscal ou com documento fiscal falso ou inidôneo. 

Art. 15 - A microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas, na 
forma e nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais 
exigências legais, a: 

I -fazer cadastramento fiscal; 
11 - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos aos 

atos negociais que praticar, inclusive os relacionados com as despesas, 
observados os prazos decadenciais, 

111 - prestar as declarações exigidas pelo Fisco, inclusive com vistas à 
preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios; 

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou 
prestação que realizar, vedado o destaque do ICMS, ressalvadas as 
hipóteses previstas no § 3° do art. 13; 

V - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na 
legislação tributária. 

Parágrafo único -A microempresa e a empresa de pequeno porte poderão 

~--------------------------------------------------------_J 



ser dispensadas da escrituração normal de livros fiscais e da emissão dos 
demais documentos fiscais, conforme disposto em regulamento. 

Capítulo Vil 
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Art. 16 - Perderá a condição de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte aquela que: 

I - deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento, em razão de 
superveniência de situação prevista no art. 1 O; 

il - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais); 

ill -praticar as seguintes infrações: 
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir ou 

reduzir tributo; 
b) deixar de recolher, no prazo legal, por três períodos consecutivos, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação, valor de tributo, descontado ou 
cobrado, que deveria recolher aos cofres públicos; 

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de documento 
fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; 

d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento 
inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao Fisco e 
comprovado o efetivo recolhimento do imposto, antes da ação fiscal; 

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou 
documento equivalente, referente a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço efetivamente realizadas, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação; 

f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento referente a 
aquisição de mercadoria e serviço, no prazo fixado em regulamento; 

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem tributária, 
além dos previstos neste artigo; 

V - praticar ato ou realizar atividade considerados lesivos ao meio 
ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e das 
cominações legais cabíveis; 

VI - constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o 
verdadeiro sócio ou acionista, ou o titular; 

Vil - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 
justificada de exibição de livro e documento de exibição obrigatória; 

Vil I - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde 
se desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou da firma individual ou 
onde se encontrem bens de sua posse ou propriedade. 

§ 1° - O desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno 
porte retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 
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§ 2° - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11, a microempresa e a 
empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição fazendária de sua 
circunscrição até o décimo quinto dia do mês subseqüente àquele em que 
ocorrer o desenquadramento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. 

§ 3° - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso 111, o 
desenquadramento será determinado de ofício e retroagirá à data da prática 
da infração que lhe deu origem, sem prejuízo de outras medidas de 
fiscalização e, se for o caso, da ação penal cabível. 

§ 4° - Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII, o desenquadramento 
será determinado de ofício e retroagirá à data da prática da infração, sem 
prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da ação penal 
cabível. 

Capítulo VIII 
Das Penalidades 

Art. 17 -A pessoa jurídica ou a firma individual que, sem observância desta 
lei, se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte fica 
sujeita às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, desde a data do enquadramento, pelo 

sistema normal de apuração do imposto, com todos os acréscimos aplicáveis 
à mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 

11 - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco: 
a) multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido 

a título de imposto, sem nenhuma redução, além do previsto nas alíneas do 
inciso anterior; 

b) multas por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a 
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por ultrapassar 
o limite de receita bruta de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 
ou por superveniência de situação impeditiva prevista no art. 1 O, se mantiver 
enquadrada no regime desta lei, fica sujeita às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, pelo sistema normal de apuração do 

imposto, relativo a operação ou prestação praticadas após o fato 
determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à 
mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, se for o caso; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa 
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de pequeno porte; 

11 -sendo a irregularidade apurada pelo Fisco: 
a) multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido 

a título de imposto, sem direito a nenhuma redução, além do previsto nas 
alíneas do inciso anterior; 

b) multas por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 19 - Nos casos em que a irregularidade se refira à falta de pagamento 
do ICMS em decorrência de inadequada classificação nas faixas de receita 
bruta anual, constantes no Anexo I desta lei, também será exigido o tributo 
relativo à diferença apurada, com os acréscimos legais. 

Capítulo IX 
Das Cooperativas e Associações de Produtores Artesanais e de 

Comerciantes Ambulantes e das Associações de Pequenos Produtores da 
Agricultura Familiar 

Seção I 
Da Definição 

Art. 20- Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei: 
I - as cooperativas e associações de produtores artesanais e de 

comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos cooperados, 
assim definidas as pessoas físicas, sem estabelecimento fixo, que, 
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a 
R$90.000,00 (noventa mil reais); 

11 - as associações de pequenos produtores da agricultura familiar que 
realizem operações em nome dos associados que, individualmente, 
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$90.000,00 (noventa mil 
reais). 

Seção 11 
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável às Cooperativas e às 

Associações de Produtores Artesanais e de Comerciantes Ambulantes e às 
Associações de Pequenos Produtores da Agricultura Familiar 

Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e de 
comerciantes ambulantes e as associações de pequenos produtores da 
agricultura familiar, observado o disposto em regulamento, deverão: 

I- requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
11 - recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados ou pelos 

associados, apurado mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco 
décimos por cento) sobre a receita bruta global apurada no mês anterior, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 5°; 

111- emitir documentos fiscais; 
IV- entregar demonstrativo de apuração do ICMS; 
V- entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e fiscal; 
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VI - informar as movimentações de filiados ocorridas em seu cadastro; 
VIl - manter sistema de controle das operações, individualizado por 

cooperado ou associado; 
VIII -observar o disposto nos incisos I e 11 do art. 11. 
§ 1° - Fica isenta a saída de mercadoria de propriedade do cooperado ou 

do associado e a ele destinada, quando promovida pela cooperativa ou pela 
associação de que faça parte, nas condições previstas no artigo anterior. 

§ 2° - As cooperativas e as associações de que trata o artigo anterior 
respondem, solidariamente com seus cooperados ou associados, pelas 
obrigações decorrentes de operação por eles realizada. 

Capítulo X 
Dos Abatimentos 

Seção I 
Do Abatimento dos Depósitos em favor do FUNDESE 

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta lei, 
inclusive as cooperativas e associações definidas no art. 20, poderão abater 
do ICMS devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em 
beneficio do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei n° 11.396, de 6 de 
janeiro de 1994, até o limite mensal de: 

I - R$30,00 (trinta reais), quando se tratar de microempresa; 
11 - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da diferença a maior entre o 

valor das saídas e das entradas de que trata o inciso 111 do art. 11, quando se 
tratar de empresa de pequeno porte; 

111 - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando se 
tratar de cooperativa de produtores artesanais e de comerciantes 
ambulantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 5°. 

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o 
depósito deverá ser efetuado dentro do prazo normal fixado para o 
recolhimento do ICMS. 

Seção 11 
Da Política de Estímulo ao Emprego 

Art. 23 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido, o valor resultante da aplicação do percentual previsto no Anexo 
11 desta lei, correspondente ao número de empregados regularmente 
contratados, tomando-se como base o último dia de cada mês, observado o 
disposto no art. 26. 

Parágrafo único -A utilização do beneficio previsto neste artigo dependerá 
de comprovação da regular situação dos empregados, nos ãmbitos 
previdenciário e trabalhista. 

Seção 111 
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional 

~---------------------------------------------------------/ 
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Art. 24 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 

ICMS devido no período, 50% (cinqüenta por cento) do valor despendido a 
título de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado a sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

Parágrafo único - A utilização do beneficio de que trata este artigo 
dependerá de comprovação, junto à autoridade fazendária, do efetivo 
dispêndio, mediante apresentação do recibo do pagamento. 

Seção IV 
Da Política de Estímulo ao Investimento em Novas Tecnologias 

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período, 35% (trinta e cinco por cento) do valor despendido a 
título de investimento em máquinas, equipamentos, instalações ou aquisição 
de novas tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

§ 1° - A utilização do beneficio de que trata este artigo dependerá de 
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo 
prazo mínimo de doze meses contado da data de sua aquisição, observado o 
seguinte: 

I - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano a contar 
da data da sua aquisição, o abatimento de que trata o "caput" deste artigo 
deverá ser cancelado a partir do mês em que foi efetuada a venda; 

11 - na hipótese do inciso anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos 
efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 2° - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título, suspende 
automaticamente a utilização do beneficio correspondente ao bem objeto da 
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos incisos I e 11 do 
parágrafo anterior. 

§ 3° - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF - cuja 
utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de 
abatimento a que se refere este artigo será de 100% (cem por cento) do valor 
de aquisição, observado o seguinte: 

I - o beneficio alcança também o valor dos acessórios necessários ao 
funcionamento do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de barras; 

11 - o abatimento deverá ser efetuado a partir do mês em que se verificar o 
início da efetiva utilização do equipamento; 

111 - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a 2 (dois) anos, a 
contar do início da sua efetiva utilização, o abatimento de que trata este 
parágrafo deverá ser cancelado a partir do mês em que foi efetuada a venda; 

IV - na hipótese do inciso anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos 
efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 
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§ 4° - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título, 

suspende automaticamente a utilização do beneficio correspondente à 
aquisição do equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos incisos 
111 e IV do parágrafo anterior. 

Seção V 
Das Disposições Gerais Relacionadas com os Abatimentos 

Art. 26 - O total dos abatimentos referidos nos arts. 23 a 25 não poderá 
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado na forma do inciso IV 
do art. 11. 

§ 1° - O abatimento de que trata o art. 22 será efetuado a partir do mês 
subseqüente àquele em que ocorrer a opção por ele. 

§ 2° - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica 
condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS. 

§ 3° - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de 
desenquadramento previstas no art. 16, a microempresa e a empresa de 
pequeno porte terão cancelados, automaticamente, os benefícios previstos 
neste capítulo. 

§ 4°- Verificada a infração definida no inciso 111 do art. 16, serão suspensos 
os benefícios previstos neste capítulo, a partir do recebimento do auto de 
infração até a quitação ou o parcelamento do crédito tributário decorrente. 

§ 5° - Para os fins desta lei, a suspensão de benefícios caracteriza-se pela 
perda do direito aos abatimentos das parcelas que seriam deduzidas do 
ICMS devido, na forma deste capítulo, durante o período em que vigorar a 
suspensão. 

Capítulo XI 
Disposições Transitórias 

Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente, 
mediante aplicação da variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna - IGP-DI -, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, 
de outro índice nacional de preços, conforme estabelecido em regulamento. 

Parágrafo único - O Poder Executivo publicará os valores atualizados na 
forma deste artigo até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano. 

Art. 28 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio a ser 
celebrado com entidade representativa de classe de contribuintes, visando à 
simplificação de procedimento relacionado com o cadastramento fiscal de 
microempresa e empresa de pequeno porte. 

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa em 
qualquer outro órgão público, devendo o interessado entregar, na repartição 
fazendária, os livros e documentos fiscais exigidos para as providências 
cabíveis. 

Art. 29 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado 
dispensarão tratamento especial a microempresa e empresa de pequeno 

~------------------------------------------------------------~ 
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Art. 30 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei n° 6.763, 
de 26 de dezembro de 1975, e as demais normas relativas ao ICMS. 

Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contado da data de sua publicação. 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir da data de sua regulamentação pelo Poder Executivo. 

Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da 
Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, mantidas as disposições relativas 
ao tratamento fiscal aplicável ao microprodutor rural e ao produtor rural de 
pequeno porte, previsto na Lei n° 10.992, de 29 de dezembro de 1992. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Eduardo Hermeto - Olinto Godinho -

Rêmolo Aloise - Miguel Martini - Maria José Haueisen. 
• - Os quadros dos Anexos I e 11 foram publicados na edição do "Diário 

do Legislativo" de 15.12.2000. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 239/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

De autoria do Deputado Edson Rezende, a emenda em comento foi 
apresentada durante a discussão, no Plenário, do Projeto de Lei n° 239/99, 
do Deputado Antônio Carlos Andrada, que fixa normas para o ensino superior 
no sistema estadual de ensino e vem, agora, a esta Comissão para receber 
parecer, nos termos do § 2° do art. 188, c/c o art. 102, VI, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame fere dispositivo que rege a liberdade de associação 

entre instituições públicas e privadas de ensino superior. 
Consideramos que, desde que seja respeitada a legislação vigente, 

especificamente a Lei Federal n° 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, e se observe o princípio da autonomia universitária, a 
idéia de associação entre instituições públicas e particulares pode ser 
benéfica ao ensino e à sociedade. 

Por outro lado, é importante que se reforce o mesmo princípio da 
autonomia, garantindo-se às universidades poder para criar, organizar e 
extinguir cursos e programas, bem como para definir currículos, planos de 
trabalho e projetos de pesquisa, de conformidade com as normas aprovadas 
em seus estatutos. 

Esse é o entendimento que nos motivou a manter, na íntegra, o art. 6° do 
Projeto de Lei n° 239/99, que a Emenda n° 1 propõe suprimir, e a apresentar 
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emenda que acrescente ao texto da proposição dispositivo que favoreça a 
organização do ensino superior em nosso Estado, reforçando o poder das 
instituições de dispor sobre a criação, extinção e organização de seus 
próprios cursos, currículos, projetos de pesquisas e demais atividades que 
caracterizam o exercício de sua autonomia. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1, apresentada em 

Plenário, e pela inclusão da Emenda n° 2, por nós apresentada a seguir. 
EMENDA N° 2 

Acrescente-se ao art. 3° o seguinte parágrafo único: 
"Art. 3°- ................................................................... .. 
Parágrafo único - Sem prejuízo de outras atribuições, no exercício de sua 

autonomia, poderão as universidades, em sua sede, entendida esta como o 
conjunto dos "campi" por elas mantidos, criar, organizar e extinguir cursos e 
programas de educação superior, currículos, planos, projetos de pesquisa e 
tudo o mais previsto em seus estatutos.". 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Antônio 

Carlos Andrada - João Pinto Ribeiro. 

~--------------------------------------------------------~ 
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ATA DA 104a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 14/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Gil Pereira e 

Antônio Andrade 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofício n° 10/99, do Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado - Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 744 a 753/99 - Projeto de Resolução n° 
754/99 - Requerimentos n°s 1.003 a 1.017/99 - Requerimentos dos 
Deputados Alberto Pinto Coelho, Antônio Andrade, Dalmo Ribeiro Silva, 
Chico Rafael, Alencar da Silveira Júnior e outros, João Leite, Miguel Martini e 
Carlos Pimenta - Comunicações: Comunicações da Comissão de Assuntos 
Municipais e dos Deputados Paulo Pettersen, Wanderley Ávila, Maria Olívia, 
Alencar da Silveira Júnior e Alberto Pinto Coelho - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Luiz Tadeu Leite, Márcio Cunha, Márcio Kangussu, 
Amilcar Martins, Adelmo Carneiro Leão, Durval Ângelo, Anderson Adauto e 
Antônio Andrade - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2a Parte 
(Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Decisão da Presidência; questões de ordem - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos 
Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Chico Rafael, Antônio Andrade e Alencar da 
Silveira Júnior e outros; deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 41 0/99; discurso do Deputado 
Alencar da Silveira Júnior; encerramento da discussão; aprovação -
Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° 16/99 e do 
Projeto de Lei n° 78/99; aprovação - Votação de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Miguel Martini; aprovação; declaração de voto -
Requerimento do Deputado João Leite; prejudicialidade - Requerimento n° 
690/99; aprovação; declaração de voto - Requerimento n° 669/99; aprovação 
com a Emenda n° 1 - Requerimento n° 693/99; aprovação com a Emenda n° 
1 -Requerimento n° 710/99; aprovação; declarações de voto- Requerimento 
n° 739/99; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questão de 
ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado 
Edson Rezende; aprovação; requerimento da Deputada Elbe Brandão; 
prejudicialidade - Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 705/99; discurso do Deputado Hely Tarqüínio; questão de ordem; 
discurso do Deputado João Leite; questão de ordem; registro de presença; 
discursos dos Deputados Carlos Pimenta, Amilcar Martins e Miguel Martini; 
prorrogação da reunião; discurso do Deputado Mauro Lobo; encerramento da 
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discussão; questão de ordem; requerimento do Deputado Edson 
Rezende; deferimento; discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, Carlos 
Pimenta, Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira, João Leite e Alberto 
Bejani; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaques; aprovação; 
verificação de votação; ratificação da aprovação; questão de ordem; votação 
das Emendas n°s 1 a 5, salvo destaques; aprovação; votação da Emenda n° 
2; aprovação; questão de ordem; leitura da Emenda n° 4; votação da 
emenda; rejeição - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 586/99; 
discursos dos Deputados Miguel Martini e Sebastião Costa; encerramento da 
discussão; requerimento do Deputado Mauro Lobo; deferimento; votação do 
projeto, salvo destaques; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação; 
votação da Emenda n° 2; rejeição - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
n° 267/99; discurso da Deputada Maria Tereza Lara; encerramento da 
discussão; votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 373/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Palavras do Sr. Presidente- Questão de ordem - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 483/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno; 
declarações de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 620/99; 
apresentação das Emendas n°s 1 e 2; encerramento da discussão; votação 
do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1° turno; 
votação da Emenda no 1; aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação; 
declaração de voto - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do 
Dia. 

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo- Miguel Martini 
- Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -

~--------------------------------------------------------~ 
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Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 14h13min, a lista de 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Sargento Rodrigues, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"OFÍCIO N° 10/99* 
Belo Horizonte, 1 O de dezembro de 1999. 
Senhor Presidente, 
Honra-me dirigir-me a V. Exa. para comunicar-lhe que, com a 

aposentadoria do Dr. Fued José Dib, conforme ato do Exmo. Sr. Governador 
do Estado de Minas Gerais, publicado no diário oficial em 7/12/99, encontra-
se vago o cargo de Conselheiro desta Corte de Contas, por ele ocupado até 
aquela data. 

Considerando os critérios a serem observados no preenchimento do cargo 
de Conselheiro do Tribunal de Contas, previstos no art. 78 da nossa 
Constituição Estadual, caberá a essa egrégia Casa legislativa prover a vaga 
ora aberta. 

Na certeza de que essa augusta Casa saberá resguardar os mais altos 
interesses do Estado com a escolha de um nome que possa contribuir para o 
engrandecimento e o aperfeiçoamento do controle a cargo deste Tribunal de 
Contas, reitero a V. Exa. protestos de alta estima e consideração. 

Cordialmente, 
Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais." 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Marcus Pestana, Chefe de Gabinete do Ministério das 

Comunicações, informando sua impossibilidade de estar presente em reunião 
da CPI do IPSM na data que menciona e colocando-se à disposição para 
comparecer perante o órgão em outra ocasião.(- À CPI do IPSM.) 

Do Sr. José Pereira da Silva, Diretor Substituto do Departamento de 
Gestão do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a 
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transferência, para o Fundo Estadual de Assistência Social, dos recursos 
que menciona, destinados à manutenção dos Serviços Assistenciais de Ação 
Continuada, referentes aos meses de agosto a outubro de 1999. (- À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Célio Rodrigues Wanderley, Deputado à Assembléia Legislativa de 
Roraima, solicitando seja-lhe enviado todo o material produzido neste Poder 
Legislativo referente à defesa da mulher, do consumidor e da família. (- À 
Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. José Antônio de Castro, Secretário para Assuntos da Diretoria e do 
CMN do Banco Central do Brasil, informando que o pedido da Comissão de 
Política Agropecuária contido no Requerimento n° 820/99 foi encaminhado à 
Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, para exame. 

Do Sr. Danilo de Siqueira Campos, Presidente da Federação dos 
Trabalhadores no Ramo Financeiro de Minas Gerais - FETRAF-MG -, 
colocando a referida entidade à disposição da CPI do Sistema Financeiro, 
para os esclarecimentos que se fizerem necessários ao bom funcionamento 
da Comissão.(- À CPI do Sistema Financeiro.) 

Do Sr. Ben Hur Ferreira dos Santos, Diretor-Presidente da Caixa de 
Assistência dos Empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul -
CABERGS -, informando a composição da nova diretoria dessa instituição. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Andrade) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 744/99 

Acrescenta parágrafo ao art. 3° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 
1997, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores - IPV A. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 3° da Lei n° 12.735, de 30 de dezembro de 1997, passa a 

vigorar acrescido do seguinte§ 3°: 
"Art. 3°- ................................................ . 
§ 3°- Na hipótese do inciso 111 deste artigo, o beneficiário deverá apresentar 

laudo de perícia médica fornecido por médico do Sistema Único de Saúde, 
especificando o tipo de defeito físico do requerente e atestando sua total 
incapacidade para dirigir automóveis comuns.". 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999. 
João Leite 

~------------------------------------------------------------~ 
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Justificação: O art. 5°, inciso 111, do Decreto n° 39.387, de 14/1/98, 

estabelece que para os deficientes físicos obterem a isenção do IPVA será 
necessário um laudo da perícia médica do DETRAN, especificando o tipo de 
defeito físico de que são portadores e que os impede de dirigir automóveis 
comuns. Tal exigência requer que os interessados se desloquem até Belo 
Horizonte, fato que praticamente inviabiliza economicamente a concessão do 
benefício. 

A exigência constante no parágrafo citado constitui-se em barreira 
discriminatória, que é proibida pela Lei Federal n° 7.853, de 1989, que dispõe 
que ao poder público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras 
de deficiência física o pleno exercício de seus direitos básicos. 

A proposição que apresentamos vem corrigir tal discriminação, 
possibilitando que os deficientes físicos sejam examinados por médicos do 
SUS, sem ter que se deslocar até a capital para conseguir o laudo que atesta 
sua incapacidade física. 

Trata-se de medida justa que virá possibilitar a concessão do benefício 
para esses cidadãos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para 
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 745/99 
Dispõe sobre a estruturação, a organização e o funcionamento de hospitais 

regionais nas cidades-pólo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O Estado promoverá a estruturação e a organização e garantirá o 

funcionamento de hospitais públicos ou filantrópicos conveniados, para 
atenção secundária e terciária, situados nas cidades-pólo de cada região do 
Estado, na forma definida em regulamento, prioritariamente para atender 
urgências e emergências clínicas e cirúrgicas. 

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto nesta lei, o Estado 
utilizará preferencialmente a rede hospitalar já construída. 

Art. 2° - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de: 

I - recursos consignados no orçamento; 
11 - recursos transferidos por meio de convênios firmados com órgãos 

federais; 
111- doações ou legados; 
IV - outras fontes. 
Art. 3°- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 

contados da data de sua publicação. 
Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, de de 1999. 
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Hely Tarqüínio 
Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por objetivo 

melhorar as condições de atendimento hospitalar no Estado. 
Observamos que a distribuição de leitos hospitalares tal como é feita acaba 

obrigando os pacientes de diversas regiões do Estado a se deslocarem para 
a Capital em busca de tratamento, uma vez que o atendimento nas cidades 
em que residem ou em cidades próximas é precário ou inexistente, 
principalmente no que se refere aos casos de urgências e emergências. 

A necessidade da instalação de hospitais regionais ficou evidente no 
grande número de solicitação apresentadas por diversos municípios durante 
as audiências públicas para a priorização de propostas para integrar o 
orçamento participativo. 

A estruturação de hospitais regionais, do modo como estamos propondo, 
seria uma forma de facilitar o atendimento de pacientes, muitos deles em 
estado grave, que não necessitariam de percorrer grandes distâncias à 
procura de tratamento, utilizando de forma ágil o sistema de referência e 
contra-referência. 

Acreditamos que o ideal seria a existência de hospitais regionais nas 
cidades-pólo que, pela sua infra-estrutura e localização geográfica, seriam 
capazes de oferecer maior suporte aos pacientes e aos seus 
acompanhantes. 

Como resultado da implementação dessa política de atenção à saúde, em 
muito se reduziriam os gastos com o setor, se considerarmos que a utilização 
de ambulâncias públicas, a mobilização de recursos humanos e materiais 
seriam menores, como também a possibilidade de um atendimento mais 
rápido impediria o agravamento do quadro clínico do doente, cujo tratamento 
certamente passaria a ter um custo menor. Com toda a certeza também 
haveria redução no número de óbitos. 

Ao mesmo tempo, verifica-se que existe a possibilidade de compatibilizar o 
modelo pretendido com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, sobretudo 
no que se refere à descentralização do atendimento. 

Por julgarmos a medida aqui proposta de extrema relevância, confiamos 
que ela será acolhida por nossos ilustres pares, mediante a aprovação deste 
projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de 
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 
do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 746/99 
Declara de utilidade pública a Sociedade Protetora dos Pobres, com sede 

no Município de ltajubá . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Protetora dos 

~--------------------------------------------------------------~ 



Pobres, com sede no Município de ltajubá. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Ambrósio Pinto 
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Justificação: A Sociedade Protetora dos Pobres foi fundada em 1934, na 
cidade de ltajubá, onde é reconhecida como de utilidade pública municipal 
desde 1972, tendo em vista sua finalidade de prestar assistência à pessoa 
idosa, sem distinção de nacionalidade, sexo, raça e religião, além de visar à 
promoção humana. 

Entidade sem fins lucrativos, a citada Sociedade é mantenedora do Lar da 
Providência, um ex-asilo, conforme estabelece o § 2° do art. 1° do seu 
estatuto, cujas disposições vêm sendo rigorosamente cumpridas. 

Face aos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas para a 
aprovação da proposição sob comento. 

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

PROJETO DE LEI N° 747/99 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Educação e Caridade Lar São 

José, em funcionamento no Município de Campos Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Educação e 

Caridade Lar São José, em funcionamento no Município de Campos Gerais. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Durval Ângelo 
Justificação: A Sociedade de Educação e Caridade Lar São José é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos e tem por finalidade criar, congregar, dirigir 
e manter instituições que visem à beneficência, à promoção humana, à 
cultura, à educação, à evangelização, ao ensino, à assistência social e à 
saúde. 

A referida entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública. Sendo assim, conto com o apoio dos nobres pares à 
aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 748/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas 

de Varginha, com sede no Município de Varginha. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados 

e Pensionistas de Varginha, com sede no Município de Varginha. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1999. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Varginha é 

uma sociedade civil de caráter cultural e assistencial, sem fins lucrativos, com 
duração indeterminada, que tem por finalidade estatutária a luta pela defesa 
dos interesses da classe junto aos órgãos governamentais que visem 
assegurar o bem-estar e o conforto de seus sócios. 

A referida instituição funciona regularmente e tem diretoria composta por 
pessoas idôneas e que não recebem qualquer remuneração pelo exercício de 
seus cargos. 

Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar-lhe maiores condições para a dinamização de suas atividades e 
a concretização de seus objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares, nesta 
Casa, para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 749/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos do 

Município de Andradas- ADFMA -, com sede no Município de Andradas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Deficientes 

Físicos do Município de Andradas - ADFMA -, com sede no Município de 
Andradas. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, dezembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: A Associação dos Deficientes Físicos do Município de 

Andradas - ADFMA -, fundada em 7/11/96, com sede no Município de 
Andradas, é sociedade civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que 
tem como objetivo precípuo propiciar assistência aos seus membros, de 
ambos os sexos, sem distinção de cor, condição social, credo político ou 
religioso, buscando melhorias nas condições de vida da comunidade. 

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, 
pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

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

preliminar, e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 
103, inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 750/99 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Socioeconômico de Macuco, com sede no Município de Muriaé. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Socioeconômico de Macuco, com sede no Município de Muriaé. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Cristiano Canêdo 
Justificação: O referido Conselho objetiva a melhoria das condições globais 

da qualidade de vida da comunidade. Por meio de levantamento, discussão e 
classificação dos seus problemas específicos - especialmente daqueles 
relativos a meio ambiente, infra-estrutura urbanística, obras públicas, 
habitação, lazer, cultura, transporte e saúde -, procura dar-lhes a melhor 
solução, a partir dos recursos disponíveis na esfera do município, ou 
encaminhá-los a autoridades de outras esferas de Governo. 

Pela análise dos documentos apresentados pela entidade, comprovamos 
que ela possui os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, 
razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título 
declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 751/99 
Autoriza o Poder Executivo a criar, na estrutura orgânica da Secretaria de 

Recursos Humanos e Administração, a Coordenadoria Regional de 
Carangola. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a criar, na estrutura orgânica da 

Secretaria de Recursos Humanos e Administração, a Coordenadoria 
Regional de Carangola. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999. 
Paulo Pettersen 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI N° 752/99 

Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Rural e 
Assistência Social Dona Alzira de Castro, com sede no Município de Baldim. 

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

Desenvolvimento Rural e Assistência Social Dona Alzira de Castro, com sede 
no Município de Baldim. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999. 
Fábio Avelar 
Justificação: A Associação do Desenvolvimento Rural e Assistência Social 

Dona Alzira de Castro, entidade de cunho filantrópico em pleno 
funcionamento desde 21/11/92, na cidade de Baldim, tem entre suas 
atribuições estatutárias a permanente preocupação com as atividades 
assistenciais beneficentes e com a prática da filantropia na comunidade que 
representa. 

Em vista do exposto, submeto à apreciação dos meus ilustres pares o 
presente projeto de lei, esperando que mereça o acolhimento desta Casa. 

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

PROJETO DE LEI N° 752/99 
Declara de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Rural e 

Assistência Social Dona Alzira de Castro, com sede no Município de Baldim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação do 

Desenvolvimento Rural e Assistência Social Dona Alzira de Castro, com sede 
no Município de Baldim. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999. 
Fábio Avelar 
Justificação: A Associação do Desenvolvimento Rural e Assistência Social 

Dona Alzira de Castro, entidade de cunho filantrópico em pleno 
funcionamento desde 21/11/92, na cidade de Baldim, tem entre suas 
atribuições estatutárias a permanente preocupação com as atividades 
assistenciais beneficentes e com a prática da filantropia na comunidade que 
representa. 

Em vista do exposto, submeto à apreciação dos meus ilustres pares o 
presente projeto de lei, esperando que mereça o acolhimento desta Casa. 

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

~------------------------------------------------------------~ 
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e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 753/99 
- O Projeto de Lei n° 753/99 foi publicado na edição anterior. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 754/99 
Aprova acordo celebrado entre o Municípios de Juvenília e Montalvânia 

para modificação de limite territorial. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - Fica aprovado o convênio entre os Municípios de Juvenília e 

Montalvânia através das Leis Municipais n°s 60/99, de 29/11/99, e 786/99, de 
29/11/99, respectivamente, para modificação de limite territorial. 

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 1999. 
Luiz Tadeu Leite 
Justificação: As sedes dos municípios citados ficam d·1stantes da 

população. 
Com as alterações propostas, beneficiaremos a população de ambos os 

municípios, e as comunidades passarão a usufruir os benefícios do seu 
próprio município, como saúde, escolas, comércio, transportes, etc. 

Por essas razões práticas e até mesmo para sua própria comodidade, os 
moradores solicitam as modificações territoriais. 

Estando as Câmaras de Vereadores dos dois municípios absolutamente de 
acordo com a modificação, foram aprovadas as Leis Municipais n°s 60, de 
1999, pela Câmara de Juvenília, e 786, de 1999, pela Câmara de 
Montalvânia, que autorizam os respectivos Poderes Executivos Municipais a 
efetivar a permuta das áreas em questão. 

Peço a aprovação dos nobres colegas a esta resolução, que vem ratificar 
uma situação já consolidada de fato. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos 
Municipais para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 1.003/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado 

nos anais da Casa voto de congratulações com a Associação Sul Mineira de 
Educação e Çultura - ASMEC - pela comemoração de seus 25 anos de 
existência. (-A Comissão de Educação.) 

N° 1.004/99, do Deputado Pastor George, solicitando seja formulado apelo 
à Secretária da Justiça e de Direitos Humanos com vistas à criação de um 
programa estadual de atendimento volante, equipado para o atendimento 
médico, psicológico e de assistência social a menores de rua. (-À Comissão 
de Direitos Humanos.) 
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N° 1.005/99, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado 

apelo ao Diretor-Geral do IMA com vistas à pulverização aérea de regiões 
atingidas pela praga do gafanhoto no Norte de Minas. (- À Comissão de 
Política Agropecuária.) 

N° 1.006/99, do Deputado Sebastião Costa, solicitando seja formulado 
apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Projeto de Lei n° 705/99 
seja retirado de tramitação.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

N° 1.007/99, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja consignado 
nos anais da Casa voto de congratulações com o Prefeito Municipal e os 
Vereadores do Município de Ribeirão das Neves pela passagem dos 46 anos 
de emancipação político-administrativa desse município. 

N° 1.008/99, do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja formulada 
manifestação de congratulações com os cidadãos do Município de Vazante 
pela passagem de seu 46° aniversário. (- Distribuídos à Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

N° 1.009/99, da Comissão de Administração Pública, solicitando seja 
encaminhado ofício ao Presidente da CEMIG com vistas à instalação de uma 
subestação de energia elétrica no Município de Monte Sião.(- À Comissão de 
Transporte.) 

N° 1.010/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça denúncia apresentada a esta 
Casa pelo Sr. Narcis Rodrigues dos Santos. (- À Comissão de Direitos 
Humanos.) 

N° 1.011/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Ouvidor da Polícia pedido de providências com vistas a que 
seja apurado o desaparecimento do menor Antônio César Pereira. 

N° 1.012/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado 
apelo ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos com vistas à transferência 
do detento Geraldo Domingos Germano, que cumpre pena na Penitenciária 
Nélson Hungria. 

N° 1.013/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos pedido de 
assistência médica para o detento Luiz Gilberto Pereira da Costa, que 
cumpre pena na Penitenciária Nélson Hungria. 

N° 1.014/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhado ao Secretário Adjunto de Direitos Humanos pedido de 
transferência do detento Vitor dos Santos, que cumpre pena no Município de 
Monte Alegre de Minas, para o Município de Taiobeiras. 

N° 1.015/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ouvidor da Polícia denúncia de agressões praticadas por 
Policiais Militares contra o Sr. Júlio César de Souza, em 11/11/99. 

N° 1.016/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 

~------------------------------------------------------------~ 
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encaminhado ao Secretário da Segurança Pública pedido de apuração do 
assassinato do Sr. Isaías Simões de Carvalho, ocorrido em 6/8/99, no 
Município de Santa Rita da Estrela. 

N° 1.017/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se encaminhe 
ao Ministério Público correspondência do Sr. Narcis Rodrigues dos Santos, 
contendo denúncias de casos de impunidade na Comarca de Guanhães e de 
omissão das autoridades locais diante dos crimes que vêm ocorrendo no 
município.(- Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.) 

- O requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho foi publicado na edição 
anterior. 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados 
Antônio Andrade, Dalmo Ribeiro Silva, Chico Rafael, Alencar da Silveira 
Júnior e outros, João Leite, Miguel Martini e Carlos Pimenta. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de 

Assuntos Municipais e dos Deputados Paulo Pettersen, Wanderley Ávila, 
Maria Olívia, Alencar da Silveira Júnior e Alberto Pinto Coelho. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente desta Casa Legislativa, Srs. 

Deputados, povo de Minas Gerais, que nos acompanha nas galerias e em 
suas casas, através da TV Assembléia, mais uma vez volto a esta tribuna do 
povo, em que desfilam os grandes assuntos de interesse do Estado, para dar 
prosseguimento à discussão de dois temas que motivaram muito, nos últimos 
meses, a nossa atuação, os quais queremos que norteiem o nosso trabalho 
nesta Casa. 

Voltemos à questão da segurança e à do emprego. Segurança, porque já 
chegamos a um denominador comum quanto ao fato de que se tornou artigo 
essencial e aspecto importantíssimo da nossa sociedade a segurança em 
nossos lares, em nossas casas, em nossa cidade, em nosso Estado. Vemos 
que Minas Gerais, embora ainda não seja um Estado problemático no 
aspecto da segurança, como hoje já são o Rio e São Paulo, precisa criar 
condições, possibilidades e circunstâncias favoráveis, para que não 
tenhamos maiores problemas nessa área de segurança. 

Ressalto que esta Casa, Sr. Presidente, Srs. Deputados, começou a dar a 
sua contribuição quando promoveu, semana passada, um seminário com o 
seguinte título: "A Segurança Que Temos, a Segurança Que Queremos". 
Nesse seminário, que tive a honra de coordenar, foram debatidos todos os 
aspectos da segurança do nosso Estado, já que tivemos uma presença 
maciça não só das autoridades relacionadas com a segurança - o Sr. 
Secretário de Estado da Segurança Pública, o Sr. Comandante da Polícia 
Militar de Minas Gerais, a Sra. Secretária da Justiça e de Direitos Humanos -, 
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Foi um debate profícuo, em que muitas sugestões foram trazidas à 
apreciação desta Casa. Nós, com grata satisfação, podemos também 
anunciar que chegou a ser sugerido, aqui, nesse ciclo de debates, a criação, 
nesta Casa, de uma comissão permanente de defesa social. Ao que nos 
consta, no passado existia essa comissão, que foi extinta por razão que não 
compreendemos. Ao que me parece, é uma comissão que pode cuidar mais 
de perto dos assuntos da segurança. Se esse ciclo de debates tiver como 
conseqüência o reconhecimento da necessidade da criação dessa comissão, 
já estará de bom tamanho o seu resultado. 

Sabemos que, a partir desses primeiros debates, outros assuntos 
relacionados com a segurança deverão ser trazidos, para que esta Casa 
permaneça na vanguarda desse assunto. Pudemos perceber, pela fala das 
autoridades que aqui estiveram, que a segurança está sob controle em Minas 
Gerais, mas o aparelhamento da Polícia Civil e da Polícia Militar está muito 
aquém do mínimo necessário. 

Não podemos deixar que, primeiramente, arrombem a porta para, depois, 
cuidarmos da fechadura. Temos que prevenir. Principalmente em segurança, 
prevenir é a única solução. 

Aproveito o ensejo desse tema, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para 
aplaudir os primeiros dias de atuação da nova Secretária da Justiça e de 
Direitos Humanos, a Ora. Ângela Pace. Todos sabem que ocupei essa 
função até o dia 17 do mês passado. Estávamos vivenciando uma Secretaria 
que talvez seja a mais complicada e difícil, a que signifique o maior desafio 
de Minas Gerais. Em nosso lugar, assumiu a Secretária Ângela Pace, e, 
nestas semanas em que está à frente daquela Secretaria, temos visto que 
tem, sem nenhum temor, dado prosseguimento ao nosso planejamento. 
Assumimos uma Secretaria, como é do conhecimento de todos, das mãos de 
ninguém, sem nenhuma estrutura montada, sem nenhum planejamento, e 
começamos do zero. O nosso plano foi executado, e as estratégias que 
estavam sendo levadas a efeito estão sendo executadas pela Secretária, em 
uma grande demonstração de seriedade e humildade. Ela está apenas dando 
prosseguimento a uma tarefa que vinha sendo feita. Na semana passada, 
participei do encerramento de um curso feito para os agentes penitenciários, 
que foi por nós projetado e realizado sob a égide da nova Secretária. Isso 
significa que as ações estavam em um bom caminho. Nesta Casa, temos que 
nos unir e levar com seriedade os assuntos afetos à Pasta da Justiça e de 
Direitos Humanos. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte)- Deputado Luiz Tadeu Leite, quero 
aproveitar a oportunidade para registrar que já o conheço há algum tempo, 
pois tivemos a oportunidade de trabalhar juntos por um período. Não nego 
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que admirei muito seu trabalho naquela ocasião, como ainda o admiro, 
como membro desta Casa. O senhor é um homem com experiência de 
Prefeitura e de Câmara dos Deputados e, sem dúvida nenhuma, estava 
plantando um trabalho muito sério na Secretaria da Justiça. Por isso, sou 
totalmente solidário a seu conhecimento e sei que, em sua modéstia, o 
senhor não coloca nem um décimo de tudo que foi feito para o bem da 
Secretaria da Justiça. Deixo minha posição: lamento, profundamente, que o 
Governador Itamar Franco não tenha deixado que o senhor pensasse um 
pouco mais antes de pedir demissão do cargo, para que Minas pudesse ter, 
em um futuro bem próximo, seriedade, tranqüilidade e, acima de tudo, ações 
concretas na Secretaria da Justiça. Ficam aqui o meu apoio, meu abraço e 
meus parabéns por seu trabalho, conhecimento e seriedade. Muito obrigado. 

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite 
e demais companheiros desta Casa, gostaria de respaldar seu trabalho junto 
à Secretaria da Justiça, pois sabemos que é muito árduo, já que ninguém 
consegue construir presídios e cadeias da noite para o dia. Como V. Exa. já 
colocou muito bem desta tribuna, recursos existem, basta verificar a 
necessidade, que, quando é grande, eles aparecem. O senhor desenvolveu 
um bom trabalho naquela Secretaria, mas, infelizmente, não teve o tempo 
necessário para concretizar todos os seus projetos. 

O senhor tocou no assunto da segurança pública. Estamos de sentinela 
nesta Casa e pedimos aos nobres pares que estejam atentos à questão, pois 
ela mexe com toda a sociedade não só de Minas Gerais, mas também de 
todo o Brasil. Em especial, queremos colocar que precisamos, .de uma vez 
por todas, fazer com que as duas polícias estejam verdadeiramente 
integradas. Não da forma como já foi colocado por alguns representantes das 
polícias. Queremos um arquivo criminal de acesso comum, uma jurisdição 
entre a companhia e a delegacia e outros, para que a população saiba que, 
realmente, as duas polícias estão trabalhando diuturnamente, em conjunto, 
em nome da segurança pública. Precisamos abraçar essa causa, e tenho 
sempre cobrado isso da Presidência, pois as Polícias Militar e Civil do Estado 
ainda estão muito aquém dessa integração. Somente poderemos fazer frente 
ao crime quando as duas polícias estiverem em perfeita sintonia. Para tanto, 
gostaríamos de contar com o apoio dos demais pares desta Casa. Muito 
obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Agradeço as palavras de V. Exa. 
Finalizando, Sr. Presidente, gostaria de mencionar um acontecimento de 
grande importância para a região do Norte de Minas, especialmente para 
Montes Claros. Estou referindo-me a um trabalho que estávamos realizando 
há seis meses e que, felizmente, chegou ao fim, com bastante êxito: a vinda 
do grupo da Mitsubishi para o Brasil, por intermédio de Minas Gerais e de 
Montes Claros. A Mitsubishi Internacional comprou a fábrica Fugimor, em 
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Montes Claros. Assim, começa a fabricar peças para veículos, 
significando um investimento de US$20.000,000,00 e, aproximadamente, 
1.200 empregos diretos em Montes Claros. 

A meta da Mitsubishi é fabricar carros em Montes Claros. É uma grande e 
boa notícia de final de ano. Posso, até mesmo, dizer que a vinda da 
Mitsubishi para o Brasil será um presente de final de ano para Montes Claros, 
para o Norte de Minas. Esse trabalho contou com a participação efetiva do 
Governador Itamar Franco, do Vice-Governador Newton Cardoso, que deram 
todo o apoio necessário. O Banco Mitsubishi também está vindo para Minas 
Gerais, a fim de financiar obras de infra-estrutura na COPASA-MG da região 
Norte. Na semana passada, participamos desses entendimentos. Portanto, a 
Mitsubishi é o grande presente que podemos oferecer para Montes Claros e 
o Norte de Minas, pois trará mais impostos, mais serviços e mais empregos 
para o povo da nossa região. 

O Deputado José Braga (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite, é com 
satisfação que estamos aparteando V. Exa. Apesar de estarmos 
preocupados com o tempo, não queríamos perder o brilhantismo com que o 
senhor trata do assunto. Gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho que realizou 
à frente daquela Secretaria, o que foi um orgulho para nós, norte-mineiros. 

Sabemos que uma das causas da falta de segurança pública não só em 
Minas Gerais, mas também em outros Estados é a fragilidade do sistema de 
segurança. Tínhamos a esperança de que Minas pudesse promover maior 
união entre as suas polícias, entre todos aqueles que são responsáveis pela 
segurança do Estado. No entanto, fico preocupado, porque, no Brasil, há uma 
superposição de encargos entre a União e os Estados, há sempre um 
atropelamento entre a Federação e os Estados, sob todos os pontos de vista. 
Segundo sua experiência, gostaria de saber como V. Exa. vê maior 
aproximação e melhor entrosamento entre os aparelhos de segurança do 
Estado, juntamente com o aparelho federal. Sabemos que a segurança não é 
só a repressão, existe uma causa muito mais profunda enfrentada pelo Brasil, 
que é de difícil solução. Assim, gostaria de saber o que pensa V. Exa. a 
respeito de um melhor entrosamento entre o Estado e a Federação. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Nobre Deputado José Braga, não só entre 
as duas polícias que fazem parte da estrutura da segurança do Estado, mas 
também na área federal, esse entrosamento é importantíssimo, porque Minas 
Gerais está numa situação estratégica, precisando da participação dos 
organismos federais, especialmente da Polícia Federal. O grande problema 
foi que o Brasil deixou muito a segurança na mão do Estado. A Polícia 
Federal, apesar dos esforços que têm sido feitos nos últimos meses pelo Sr . 
Agílio Monteiro - e é uma novidade a sua atuação -, na verdade, é uma 
polícia muito pequena, atua com um número diminuto de integrantes. 
Precisávamos de uma Polícia Federal mais efetiva, mais eficaz, a fim de 
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atuar principalmente no ramo do tráfico de drogas. Nessa parte, é incrível 
como em Minas Gerais - que teria as melhores condições para se ver livre ou 
ver diminuída a gravidade do problema das drogas - tem sido tão crescente a 
presença das drogas. A Polícia Federal, sobretudo, tem um papel muito 
importante. Agora, com o Sr. Agílio à sua frente, temos a esperança de que 
melhorem muito os padrões da Polícia Federal em nosso Estado. 

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que esses primeiros dias na Casa 
estão sendo gratificantes e prazerosos para nós, que gostamos do 
parlamento e da atuação. Queremos estar prontos para juntos lutar em favor 
das grandes causas e dos grandes assuntos de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres 

visitantes, venho a esta tribuna aproveitando o ensejo de fim de ano, um ano 
extremamente concorrido e atarefado para todos nós, Deputados, para mais 
uma vez, fazer desta tribuna um apelo aos órgãos do Estado, especialmente 
àqueles que tem a tarefa de proceder às obras reivindicadas por diversas 
comunidades, não só nesta Capital, mas por certo, em todo o interior. 

Falo não apenas em meu nome, mas, com certeza, em nome de todos nós. 
Este ano foi extremamente difícil para a economia mineira e para o Governo 
do Estado. Todos acompanharam as dificuldades que o Governo do Estado 
enfrentou. A despeito de todo o prognóstico que tínhamos no início do ano, 
não sabíamos de que forma o Estado estaria em meados do ano, a partir de 
julho, agosto, setembro e até este mês. A despeito de tudo isso, podemos 
dizer que há uma contabilidade positiva no Estado de Minas Gerais e 
podemos constatar, com satisfação e alegria, que isso foi conseguido sem 
precisar cortar na própria carne, como muitas das vezes o Executivo é 
obrigado a fazer, ao demitir funcionários para enxugar a sua folha de 
pagamento. Sem recorrer a esse tipo de expediente, podemos dizer que 
estamos concluindo bem o ano de 1999. 

Isso, sem dúvida, é um orgulho para nós, que fazemos parte do Governo 
Itamar Franco, o Governo do PMDB e dos partidos coligados. Temos o 
orgulho e a satisfação e, a despeito, insisto, de todas as dificuldades que 
enfrentamos, podemos dizer que há uma contabilidade positiva. 

É bom lembrar também que esta Casa muito contribuiu para que o Governo 
do Estado pudesse acertar suas contas sem maiores dificuldades. Por isso, 
Sr. Presidente, quero agradecer a todos os Deputados desta Casa e aos 
companheiros da base do Governo, mas, sem dúvida alguma, agradeço 
também à Oposição nesta Casa. Ela contribuiu efetivamente para que o 
Governo tivesse uma situação melhor e mais positiva. Todos acompanharam 
os diversos projetos que tivemos condições de votar, e recordo-me do projeto 
de anistia que votamos e que pôde possibilitar um alento no caixa do 
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Governo e fez com que o Governo pudesse fechar este ano de uma forma 
melhor. Para o ano vindouro, Sr. Presidente, felizmente, as perspectivas são 
melhores. Não só os indicadores econômicos, de maneira geral, mas também 
- e especialmente - os indicadores econômicos de Minas, sem dúvida 
alguma, estão nessa direção. Temos a certeza de que o ano que vem será 
um ano melhor, com menos dificuldades do que o ano de 1999. E insisto, Sr. 
Presidente: isso é fruto de uma disposição, de um trabalho enorme desta 
Casa, que, juntamente com o Executivo, pôde propiciar essa disposição e 
essa situação. 

Desejo também, Sr. Presidente, fazer algumas referências: estivemos 
neste final de semana na cidade de Diamantina, acompanhados pelo nosso 
Presidente, pelo nosso Governador, por diversos Secretários de Estado e 
pelo Ministro da Cultura, quando fomos distinguidos com a Medalha JK, eu e 
o Deputado João Batista de Oliveira, que, infelizmente, na última hora, foi 
acometido de uma febre e não pôde participar da solenidade. 

Devo dizer, Sr. Presidente, que me honrou sobremaneira ser votado no 
Município de Diamantina e poder participar, como tantos companheiros aqui 
da Assembléia, do honroso título que elevou Diamantina à condição de 
patrimônio cultural da humanidade. Quero render as minhas homenagens, 
em primeiro lugar, aos Deputados que há bastante tempo trabalham por 
Diamantina, como é o caso de nossos companheiros Wanderley Ávila, João 
Batista de Oliveira e outros dessa região do vale do Jequitinhonha. Vejo aqui 
também o Deputado Márcio Kangussu, entre outros que também nessa 
região fazem política. 

Sr. Presidente, foi extremamente emocionante o que vimos em Diamantina: 
um povo absolutamente feliz, um povo consciente desse reconhecimento que 
eleva a cidade à mesma situação de outras cidades do mundo, como Cairo e 
Atenas; de outras cidades mineiras e brasileiras, como Ouro Preto, Olinda e 
tantas outras. Isso, Sr. Presidente, é motivo de orgulho para todos nós, 
brasileiros, mas especialmente para nós, mineiros. O Município de 
Diamantina, teve um final de semana glorioso, que contou com a presença do 
nosso Governador e de inúmeras outras autoridades. 

Quero também enaltecer o trabalho dos companheiros Márcio Kangussu e 
Wanderley Ávila, que apresentaram requerimento para que façamos uma 
reunião especial da Assembléia no Município de Diamantina, para que lá 
possamos, juntamente com os diamantinenses, dividir essa honraria e essa 
glória de ter uma cidade mineira, uma cidade brasileira, elevada ao título de 
Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Poderíamos nos lembrar de muita coisa de Diamantina, mas, 
especialmente, nenhum de nós, Deputados e políticos, pode deixar de 
sempre se lembrar, com carinho e como referência maior, do grande político 
brasileiro e mineiro que foi JK. Político que soube, sem dúvida alguma, 
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dignificar essa cidade, que soube levar aos diversos rincões do País, e 
também fora dele, a imagem de uma Diamantina próspera, de uma 
Diamantina cultural, de uma Diamantina extremamente querida por nós, 
mineiros e brasileiros. Portanto, Sr. Presidente, vi-me na obrigação de relatar 
aqui para os companheiros a incontida alegria que tive nesse final de 
semana, ao participar das festividades em nossa cidade de Diamantina. 

Gostaria de dizer que, sem dúvida alguma, sendo votado no Município de 
Diamantina e tendo lá recebido a Medalha JK, honestamente, naquele 
momento, pensei neste parlamento. Recebi aquela medalha não apenas em 
meu nome, mas em nome dos diversos companheiros desta Casa. E, mais 
uma vez, ao fazer aqui essas menções a Diamantina e a tudo aquilo que 
fizemos no decorrer do nosso mandato durante este ano, Sr. Presidente, não 
sei se terei outra oportunidade, já que estamos em um esforço concentrado 
para terminarmos nossos trabalhos até sexta-feira, mas gostaria de dizer do 
meu orgulho de participar desta legislatura, do meu orgulho de ser 
companheiro de S. Exas., que, sem dúvida alguma, dignificam não apenas o 
mandato de todos os companheiros desta Casa, como também o meu 
mandato. Transmito, portanto, minha alegria, minha satisfação e o meu 
humilde reconhecimento a V. Exas., que este ano produziram, trabalharam e 
escreveram, mais uma vez, importantes capítulos da história de Minas. 
Parabéns a esta legislatura e a cada companheiro. Em meu nome, em nome 
da minha esposa e dos meus filhos, um feliz Natal. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Deputadas, senhores da imprensa, visitantes; subo a esta tribuna para tratar 
de dois assuntos. O primeiro é que hoje, no "grande jornal dos mineiros", 
"Estado de Minas", uma matéria assinada pela competente jornalista Patrícia 
Aranha deixa uma informação minha de que a Bancada do PPS não apóia o 
Deputado João Leite. Logicamente, longe de mim querer contestar a 
jornalista. Prefiro acreditar na minha dificuldade de transmitir meus 
pensamentos. Foi uma conversa por telefone celular e, às vezes, 
dependendo do lugar, temos dificuldade de entender o que está sendo dito. 

Com esse fato, quero abrir uma discussão neste parlamento sobre a 
sucessão de Belo Horizonte. Alguns, menos desavisados, podem indagar por 
que um representante dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri tem interesse 
na sucessão de Belo Horizonte. Tem e muito. Aqui vivem 900 mil pessoas 
originárias dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. 
Muitas delas com enormes dificuldades. Além disso, quase todos nós tivemos 
expressivos votos aqui, em Belo Horizonte. No meu primeiro mandato, tive 
perto de 2 mil votos, então sinto-me na obrigação de participar do processo 
eleitoral para Prefeito de Belo Horizonte. Além de tudo, Belo Horizonte é a 
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síntese de Minas Gerais. Tudo que aqui acontece reflete no interior. 

Mas vamos ao caso: a posição que a bancada discute em suas reuniões é 
de candidatura própria. Um partido que veio para renovar, tem candidato à 
Presidência da República, tem projetos e alternativas transformadoras para 
este País, tem uma bancada nesta Assembléia não pode, sem mais nem 
menos, vir a apoiar qualquer candidato de qualquer partido que seja ou, 
mesmo, e muito menos, o atual Prefeito. 

Temos, no nosso quadro, pelo menos, três bons e grandes nomes para 
disputar a Prefeitura de Belo Horizonte. Em primeiro lugar, o nosso 
companheiro e competente Deputado Fábio Avelar, que aqui teve uma 
expressiva votação, tem a sua vida profissional e familiar ligada a Belo 
Horizonte e tem estudado todos os problemas sociais da Capital, no tocante, 
em especial, ao meio ambiente. Trata-se de um político jovem e encarna o 
socialismo democrático e plural. A bancada, por diversas vezes, tem 
discutido esse assunto, e gostaríamos de ver o Deputado Fábio Avelar 
disputando a Prefeitura de Belo Horizonte. Além dele, temos um nome 
histórico no PPS, o ex-Vereador e ex-Presidente da Câmara dos Vereadores 
Arutana Corbério, homem que tem uma vida de serviços prestados não só a 
Belo Horizonte, mas também a Minas Gerais. Temos, ainda, o Vice-Prefeito 
de Belo Horizonte, Marcos Sant'Anna. 

Portanto, numa primeira etapa, não podemos nem admitir a discussão de 
apoiar outro nome. Até mesmo para que o partido cresça - e está crescendo -
e se imponha no cenário político de Belo Horizonte e Minas Gerais, temos 
que ter candidatura própria. Mas isso não exclui composições. 

Se tivermos de compor com um nome do quilate do Deputado João Leite, 
como disse o Presidente Nacional do PPS, Senador Roberto Freire, nada nos 
constrange, muito pelo contrário, honra-nos muito a companhia do ilustre 
Deputado, que tem pautado a sua vida pública pela ética e pelo compromisso 
sério com a coisa pública. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Quero aproveitar esta 
oportunidade, que, talvez, seja a última do ano, para deixar, de público, a 
felicidade do seu pronunciamento e dizer: quisera Deus se tivéssemos, no 
Brasil, 80% de homens como o Deputado João Leite. Com certeza, este País 
seria outro. O Deputado João Leite é um homem determinado, com coragem, 
com fé em Deus, é chefe de família, exemplo na Assembléia Legislativa, e 
nos dá orgulho estar ao seu lado e dizer, alto e bom som: João Leite é nosso 
irmão e é o homem em quem confiamos 100%. Parabéns, Deputado Márcio 
Kangussu, por estar fazendo esse pronunciamento. Que Deus ilumine a 
todos e traga para perto de João Leite o exemplo que temos no Brasil e não 
só em Minas. Obrigado, Deputado. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Ilustre Deputado Márcio 
Kangussu; em primeiro lugar, gostaria de agradecer a V. Exa. por conceder-

~--------------------------------------------------------------__J 



\ 

916 
me aparte. Vou ser breve. 

Gostaria de abstrair de sua fala uma linha de raciocínio extremamente 
importante. Em primeiro lugar, quero revelar meu respeito e minha admiração 
pelo trabalho que faz nesta Casa, como Oposição ao nosso Governo, o 
colega João Leite, alguém que, realmente, tem cumprido o seu papel. 

Nós, do PMDB, teremos o nosso candidato. Sem dúvida, nesse sentido, 
não nos encontramos, mas sim na tese da candidatura própria. Isso é de 
fundamental importância. 

Na última eleição, fizemos um grande acordo com o PSB e elegemos o 
Prefeito Célio de Castro, pelo PSB, pelo PMDB e por todos aqueles partidos 
que, naquele momento, acharam importante Célio de Castro estar à frente da 
Prefeitura de Belo Horizonte. Mas é evidente que as coisas mudaram. 

Portanto, nós, do PMDB, estamos conscientes de que precisamos ter 
candidatura própria, pela sua expressão, pelo seu valor, pelo seu trabalho. 
Na Câmara Municipal, seis Vereadores compõem a nossa valorosa bancada, 
e, portanto, não podemos nem vamos abrir mão de ter candidatura própria. 

Nesse sentido, estamos somando. O partido de V. Exa. também compõe o 
Governo Célio de Castro, também tem expressão importante nele. Por isso, 
considero sua fala um encaminhamento importante. 

Enfim, candidatura própria do PMDB, do PPS e de todos os partidos que 
consideram ser um avanço democrático participar de um processo de dois 
turnos. Mais uma vez, reafirmo: vamos ter candidatura própria já no primeiro 
turno. Muito obrigado. 

O Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Caro colega Deputado Márcio 
Kangussu; em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo pelo 
pronunciamento e dizer que também faço coro com suas palavras. Esse é um 
assunto que vem sendo muito debatido pela Bancada do PPS, e estou do 
seu lado, defendendo candidatura própria do PPS à Prefeitura de Belo 
Horizonte. 

O PPS é um partido que tem crescido muito. Somente nos últimos meses, 
passamos de 120 cidades com diretórios organizados para quase 500 
cidades. Somos um partido que já tem um virtual candidato à Presidência da 
República, com uma folha de serviços prestados à Nação, o ex-Ministro Ciro 
Gomes, que poderá ter também o seu candidato ao Governo do Estado de 
Minas Gerais. Assim, não entendo por que não lançar candidatura própria à 
Prefeitura de Belo Horizonte. 

Queremos, fazer coro com suas palavras e agradecer a lembrança do meu 
nome para ser o candidato do PPS nesta Capital. Belo Horizonte é a cidade 
que me acolheu. Aqui constituí família, criei meus filhos, realizei-me 
profissionalmente. Como Deputado, sou um político novo. Esta é a primeira 
vez que ocupo um cargo público. Mas, se o partido entender e achar por 
bem, meu nome, certamente, estará à disposição. Sou um homem do partido, 
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Gostaria também de cumprimentá-lo pela lembrança do nome do colega 
João Leite, que tem de sobra as características necessárias para exercer o 
cargo. Se for o caso, o PPS não pode esquecer seu nome para um possível 
entendimento. 

Portanto, agradeço o aparte de V. Exa. e a lembrança de meu nome, o que 
muito me honrou. Obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu* - O Deputado Fábio Avelar foi preciso: o 
nome de João Leite significa, para nós, do PPS, um grande companheiro, 
porque tem se pautado como uma vanguarda, discordando, quando 
necessário, de seu partido e do Presidente da República neste Plenário e em 
todas as praças e palanques do País. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Márcio 
Kangussu. Agradeço a V. Exa. e aos outros Deputados que fizeram menção 
ao nosso nome. Reconheço a explicação que V. Exa. traz, agradeço o 
reconhecimento do PPS. Quero dizer que tenho uma delegação do PSDB, 
sendo seu Presidente Municipal, em Belo Horizonte, e o desejo da militância 
da base do partido é a busca da aliança. Foi com companheiros, com o ex-
Ministro Ciro Gomes, que procuramos esse contato, com o Senador Roberto 
Freire, pessoas que muito respeitamos. Encontramos, na convenção do PPS, 
o Deputado Fábio Avelar e constatamos que idéias por ele defendidas 
também o eram por militantes do PSDB. Agradeço o carinho de V. Exa., 
esperando que o PPS e o PSDB, juntos, possam construir uma boa proposta 
para a maioria da população de Belo Horizonte. Muito obrigado, Deputado 
Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Gostaria, também, de desejar ao 
Presidente do Diretório Municipal do PSDB, Deputado João Leite, que sua 
Frente retome os compromissos com o desenvolvimento e a melhor 
qualidade de vida do País. 

Para concluir, quero dizer que, junto com o Deputado Alberto Bejani, 
estamos apresentando um requerimento, pedindo congratulações da Casa 
pelo centenário de nascimento de um grande homem público, Último de 
Carvalho. Esse homem teve uma vida pautada pela ética, pelo compromisso 
e amor a Minas. Foram 45 anos de vida pública, e foi ele, junto com Benedito 
Valadares, que fizeram ver a Eurico Gaspar Dutra que Juscelino poderia ser 
Governador de Minas e Presidente da República, para orgulho de todos nós. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador . 
O Sr. Presidente -Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto a fazer 

uso desta tribuna para falar sobre mais uma trapalhada de nosso 
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Refiro-me hoje à história nebulosa, que envolve o nome do ex-Prefeito de 
lturama, o Sr. Aelton José de Freitas, que exercia o cargo de Presidente da 
EMA TER. Diante de gravíssimas denúncias, publicadas no "Estado de Minas" 
de 12/12/99, à página 41, em que um verdadeiro mar de lama e corrupção 
paira sobre a trajetória desse senhor como Prefeito de lturama, no período de 
1993 a 1996, ele rapidamente resolve sair de cena e já se encontra demitido 
do cargo de Presidente da EMA TER. 

Quero dizer a todos que as denúncias são públicas e graves. Somente nos 
seis meses de apuração do trabalho da CPI da Câmara Municipal de lturama, 
já existem evidências gravíssimas de que esse senhor teria comandado uma 
quadrilha, promovendo desvios de recursos públicos superiores a 
R$4.000.000,00. No entanto, parece que essas questões ficam sanadas e 
resolvidas com o simples ato de sua exoneração. 

Sobre essa matéria, quero levantar as seguintes considerações: em 
primeiro lugar, a exoneração desse senhor não resolve os problemas 
denunciados nessa reportagem. São problemas graves, precisam ser 
apurados até o fim. Mas, antes de considerações dessa natureza, quero 
refletir junto com os senhores sobre o seguinte: o Governador Itamar Franco 
tem sido curiosamente elogiado, porque tem sido dito sobre ele que tem 
coragem de exonerar auxiliares que não merecem exercer cargos públicos 
em nosso Estado. Na verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a pergunta e 
a reflexão que faço junto com os senhores é se, na verdade, o que deveria 
ter sido questionado é o porquê de um homem com essa trajetória, com essa 
folha corrida, com esse prontuário policial ter sido indicado e nomeado para 
dirigir um dos órgãos mais importantes da administração pública em Minas 
Gerais. Essa é a pergunta que deve ser feita. Esse senhor não deveria ter 
assumido esse cargo. Elogiar o Governador Itamar Franco por tê-lo 
exonerado é um equívoco grave. O que temos que dizer é que o Governador 
Itamar Franco, por ser um omisso, por ser um Governador não assumido, 
que não cuida dos interesses nem das questões referentes a Minas, não 
sabe o que está acontecendo no serviço público nem tem critério para 
escolher seus auxiliares. É isso que precisa ser dito à população. 

Tem havido uma sucessão de exonerações, que surpreendem a todos nós, 
em vários órgãos e em diversos setores da administração pública. No 
entanto, isso não retira a responsabilidade do Governador Itamar Franco, que 
nomeou essas pessoas como sendo de sua confiança pessoal. Deveria ser 
mais criterioso na escolha de seus auxiliares e não posar de valente ou de 
bonzinho porque exonerou essas pessoas. Essa exoneração, na verdade, 
significa que existe um esforço para abafar o caso. Foi rapidamente 
exonerado para que não se mexa mais nisso. Existe um ditado popular que 
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diz que, em certas coisas, quanto mais se mexe, mais fedem. É isso que 
tem que ser dito à opinião pública de Minas Gerais. 

Em segundo lugar, quero dizer que isso tem que ter continuidade. Essas 
denúncias foram publicadas no jornal "Minas Gerais", é uma matéria 
assinada pela jornalista Alba Valéria, da sucursal Triângulo do "Estado de 
Minas". Essas denúncias têm que ser levadas até o fim e digo por quê. Isso 
interessa a todos nós, a toda a população de Minas Gerais e, de maneira 
particular, a dois homens públicos, por quem tenho apreço pessoal. 
Interessa, em primeiro lugar, ao Senador José Alencar. O Sr. Aelton José de 
Freitas é 1°-suplente de José Alencar, e a ele, Senador, interessa a apuração 
total e definitiva de todas as denúncias que pairam sobre esse cidadão, 
porque foi escolhido como candidato a suplente do Senador José Alencar nas 
últimas eleições. 

Isso interessa, também, de maneira especial, a outro homem público que 
nos é muito próximo e, certamente, tem interesse pessoal na apuração 
dessas denúncias, que é, justamente, o Deputado Anderson Adauto, 
Presidente desta Casa. Digo a V. Exa. o por quê. Já havia recebido, no dia 
25/9/99, uma carta, que tenho em mãos, fazendo essas denúncias que agora 
estão no "Estado de Minas". Tive o cuidado de não me basear em uma carta 
anônima para trazer a público essas denúncias, mas essa que recebi e está 
aqui, de um cidadão de lturama, diz, em determinado trecho, dando um grito 
de socorro: "Chega de impunidades. Não deixe que uma pessoa desse nível 
continue na vida pública. Mostrem para a mídia quem ele é (afilhado político 
do Deputado Anderson Adauto)". Gostaria de dizer que aprendi a respeitar o 
Deputado Anderson Adauto em nosso convívio nesta Casa, mas essa 
denúncia está se tornando pública. Recebi, a partir dessa publicação, no 
domingo, um telefonema no meu gabinete, também anônimo, dizendo que há 
denúncias com relação a essas empresas em Uberaba, ou seja, as empresas 
que receberam dinheiro desse esquema de fraude armado por esse ex-
Prefeito, Aelton José de Freitas; de que o endereço - prestem atenção, 
porque quero ser cuidadoso e respeitoso com o Presidente da Assembléia -, 
em Uberaba, dessas empresas que receberam esse dinheiro desse Sr. 
Aelton, da Prefeitura de lturama, é do escritório político do Deputado 
Anderson Adauto. Das empresas CPA, CPO, COEM e outras, o endereço é 
esse. 

Volto a dizer que não tenho dúvidas de que o Deputado Anderson Adauto é 
o principal interessado na apuração disso, porque saberá explicar 
definitivamente a todos nós, mineiros, que não tem nenhuma vinculação 
dessa natureza. Não me refiro a relações políticas e pessoais, mas não é 
possível que se aceite isso. A carta está aqui. Passarei a palavra a V. Exa. 
Junto com essa carta, tenho também - e isso para mim é surpresa - uma 
denúncia efetuada em um longo manifesto do PT de lturama, falando sobre o 
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esquema das fraudes utilizadas pela administração municipal, da gestão 
Aelton Freitas. Não sei por que o PT estadual não se interessou por essas 
denúncias feitas pelo PT de lturama. Não sei se é porque o Deputado Durval 
Ângelo está lançando a candidatura do Governador Itamar Franco para 
Presidente da República. Talvez, por isso, essas denúncias do PT de lturama 
não tenham sentido. Está aqui, e é do PT de lturama a denúncia. 

O Deputado Durval Ângelo - Um aparte, Deputado. 
O Deputado Amilcar Martins - Portanto, para o bem de todos nós e para o 

interesse do povo de Minas Gerais, volto a dizer que a responsabilidade 
especial do Senador José Alencar e do nosso Presidente, Deputado 
Anderson Adauto - a quem concederei aparte, na frente de V. Exa., se V. 
Exa. permite-, tem de ser apurada até o fim. 

O Deputado Anderson Adauto (em aparte)* - Deputado Amilcar Martins, 
responderei, não à carta anônima, porque deixou de ser anônima a partir do 
momento em que V. Exa. deu conhecimento dela, mas a V. Exa. Tenho a 
resposta a dar agora, não apenas ao senhor, mas também a todos os 
companheiros da Casa e a toda Minas Gerais. 

Faço agora e logo depois apresentarei a documentação, porque esse 
assunto já é antigo no Triângulo. 

Na verdade, no que diz respeito à minha pessoa, tenho ligação pessoal e 
política com o ex-Prefeito de lturama, que me apoiou na eleição retrasada, 
não nesta. Ele foi o primeiro suplente do José Alencar. Acredito que, em nível 
de comunidade e pelo resultado das eleições, ele recebeu o julgamento lá, 
porque conseguiu dar ao José Alencar, que era o titular, mais votos que os 
que José Alencar teve em sua própria cidade natal. Então, é um 
reconhecimento. Ele teve, na condição de suplente de José Alencar, 84% dos 
votos da cidade. 

Muito bem. Todos que ficam e estão na vida pública têm adversários. E o 
Aelton - não tenho dúvida de que é, hoje, a maior liderança da cidade - tem 
adversários também. Dentro desse contexto, V. Exa. disse muito bem que 
está interessado no que diz respeito a essa denúncia. O que tenho a dizer a 
V. Exa. - apresentarei, ainda hoje, os documentos devidos - é que montei um 
escritório político na cidade de Uberaba. Encontrei um imóvel que me 
interessava, que estava de acordo com o que eu queria. Não podia imaginar 
que esse aluguel - fiz um contrato de aluguel - pudesse dar tanto problema. 
Antes de ser o meu escritório, o imóvel era escritório de uma construtora. Vou 
demonstrar com papéis a V. Exa. que a construtora encerrou o contrato e, 
depois, eu entrei alugando o imóvel. Essa é a única relação que tenho com 
essa denúncia que V. Exa. está fazendo. 

Quem fez isso foi um Vereador de lturama, no momento em que se iniciou 
a CPI. Tive a preocupação de levar a ele, quando surgiu a primeira denúncia, 
o que realmente aconteceu, como faço, agora, com V. Exa. Falei com ele: 
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"Vocês têm problemas políticos. Entendo, compreendo isso. Todos nós os 
temos, em nossas respectivas bases eleitorais. Em minha situação 
específica, aconteceu isso aqui". Mostrei tudo a ele. Fui à imobiliária, peguei 
o contrato de aluguel que a imobiliária tinha com a construtora. Mostrei a ele 
que, no dia tal, o contrato com a construtora foi encerrado e que, a partir de 
tal dia, fiz um contrato com a imobiliária. Mostrei a ele o contrato: "Está aqui o 
contrato que estou fazendo para o meu escritório político". 

Então, sou sucessor de um contrato de aluguel apenas, num prédio que me 
interessava e me era conveniente. Estou trazendo essas explicações e 
espero ter um tratamento diferenciado do que tive por parte desse Vereador, 
que não se importou e não se interessou pelas minhas explicações, mesmo 
vendo toda a documentação que levei. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado Anderson 
Adauto. Está confirmada a afirmação que fiz, dizendo que ele viria, porque 
era de seu interesse particular. Exatamente com esse intuito foi feito isso 
aqui, porque não é possível e não é do interesse dele nem de ninguém que 
pairem dúvidas sobre esse tipo de matéria, que associa o nosso nome, o 
nome de cada um de nós a pessoas que não merecem exercer cargos 
públicos em nosso Estado. 

Lamento não ter tido tempo para conceder aparte ao Deputado Durval 
Ângelo. Lembro a ele que está em minhas mãos essa peça do PT de 
lturama, que havia mencionado em minha fala. É uma longa peça, em que se 
fazem essas denúncias que foram publicadas no "Estado de Minas" de 
domingo. 

Termino o meu pronunciamento insistindo em que esse tipo de 
acontecimento, para o bem de Minas Gerais e para o bem da vida pública de 
Minas, tem que ser apurado. A simples renúncia e afastamento desse senhor 
da EMATER-MG não deve representar um fim ou um ponto final nessas 
questões que, volto a dizer, são acusações muito graves que devem ser 
apuradas e pairam sobre esse senhor. 

É o que tinha a dizer. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro leão. 
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero agradecer o tempo a mim 

concedido e dizer ao Deputado Amilcar Martins, inicialmente, que ele tem em 
mãos um documento do PT de lturama, com uma série de encaminhamentos. 
O PT não responde apenas pelo diretório estadual, respondendo, também, 
pelos diretórios locais. Todas as medidas foram encaminhadas para a 
estrutura judiciária local, como é do conhecimento de V. Exa., por meio do 
documento. Por isso mesmo, creio estar dispensada qualquer ação do 
Diretório Regional do PT, já que todas as medidas judiciais, inclusive um 
documento relativo às irregularidades de lturama, foram levantadas. Não vejo 
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o PT como um partido que acoberte ou omita qualquer fato. Neste 
momento, Deputado Amilcar Martins, deveríamos, mais do que ser 
submetidos a qualquer questionamento, ser merecedores do elogio que V. 
Exa. não fez da tribuna. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo- Gostaria de complementar dizendo o seguinte: 

essa situação é surrealista demais. Quem assumiu a responsabilidade das 
denúncias foi o diretório local, que as encaminhou. Tanto isso é verdade, 
que, através dessas denúncias e desse jornal, o fato foi encaminhado ao 
Governador do Estado. Falar em omissão do PT nacional ou estadual é 
cegueira ideológica. Gostaria que o Deputado do PSDB apresentasse aqui o 
nome de um município em que o PSDB esteja fazendo uma CPI, 
denunciando ou realmente agindo. Essa é a forma correta. 

Gostaria de dizer ainda que o Governador demonstrou de forma clara, sem 
deixar equívoco, que este é um Governo diferente do anterior, pois, nele, não 
basta a pessoa ser honesta na função, ela tem de ter também um passado 
de honestidade. O Governador tomou uma posição firme, importando-se com 
o passado dessa pessoa, e isso está fazendo a diferença em Minas Gerais. 
Nós nos orgulhamos por fazermos parte de um Governo que não tem 
conivência com a corrupção. 

Gostaria de lembrar que houve uma CPI nesta Casa, Sr. Deputado, mais 
precisamente a CPI Carcerária, que foi presidida por um Deputado do PSDB 
e atuou de forma isenta e brilhante. Entretanto, todos os encaminhamentos 
que fizemos ao Governador não foram atendidos. Pedimos o afastamento de 
Delegados torturadores, mas eles foram promovidos. Pedimos correção das 
irregularidades na administração de alguns estabelecimentos penais, mas as 
pessoas continuaram em seus cargos até o final do Governo. Pedimos a 
apuração dos fatos, entretanto nada foi feito: Lembro que a Comissão 
concluiu seus trabalhos com unanimidade, o relatório não foi questionado em 
Plenário e foi aprovado unanimemente. Poderia citar muitos outros fatos, 
como a denúncia do VAF, que envolveu o Município de Contagem, 
administrado pelo PSDB, e a respeito da qual não se tomou nenhuma 
providência. 

Este Governo está tomando a posição correta. O PT de lturama está 
agindo dentro da autonomia que as direções nacional e estadual lhe garante. 
O documento e as denúncias que fizeram chegaram às mãos do Governador, 
que tomou as providências necessárias. E queremos dizer mais: ser PT é 
agir como ocorreu em lturama - mesmo estando no Governo, cobramos a 
coerência dele. V. Exa. deveria ter usado a tribuna não para lamentar a 
respeito da omissão do PT, mas para elogiar. Mais uma vez, o Deputado 
Amilcar Martins confunde alhos com bugalhos e chama urubu de "meu louro". 
Na realidade, a postura do PT merece aplausos. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto. 
O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, está 

ficando muito clara a diferença entre o comportamento deste Governo e o de 
outros Governos que já passaram no período em que estive aqui, no que diz 
respeito a essas situações. 

Mais uma vez, pela oportunidade de responder ao Deputado Amilcar 
Martins, gostaria de dizer o seguinte: o respeito que ele disse que tem pela 
Presidência, na minha avaliação de homem público, pelo comportamento que 
temos entre nós - e quero colocar-me na condição não de Presidente desta 
Casa, neste momento, mas na condição de um Deputado comum - faria com 
que um Deputado comum procurasse qualquer outro Deputado comum, 
fizesse uma visita ao Deputado ou se encontrasse com ele, como nos 
encontramos hoje e em dias passados neste Plenário, e diria: "Deputado 
Anderson Adauto, quero dar prosseguimento a um processo de denúncia no 
qual V. Exa. está envolvido". Eu teria, então, condições de, sabendo por ele 
em primeiro lugar, mostrar-lhe duas declarações devidamente autenticadas 
da mesma imobiliária que administra esse imóvel, que foi objeto da denúncia 
do Deputado. Diz a primeira(- Lê:) 

"Prezado senhor. Em atendimento à solicitação de V. Sa., temos a informar 
que os locatários que antecederam V. Sa. no imóvel constituído pelas Salas 
11 O, 112, 113 e 115, do Edifício Santa Tereza, localizado na Rua São 
Benedito, n° 52, foram os Srs. Gaspar Campos, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, CIC n° 248.496.506-00, que locou as salas n°s 112, 113 e 
115, no período de 19 de março de 1993 a 11 de maio de 1995, e Odo Adão 
Filho, brasileiro, casado, empresário, CIC n° 640.499.146-20, que locou a 
Sala n° 11 O, no período de 19 de março de 1993 a 11 de maio de 1995. 
Esperando ter atendido a sua solicitação, permanecemos à sua disposição 
sempre que se fizer necessário. Saudações. Pela ADMIL - Imobiliária. Ana 
Maria T. Lourenço. Rua Santo Antônio, 52- Centro- Uberaba." 

Pois bem. A data é 22/7/97. Essa declaração foi autenticada no dia 6/8/97. 
Diz a outra declaração. (-Lê:) 

"Declaração. Declaramos a quem possa interessar que as salas n°s 110, 
112, 113 e 115, do Edifício Santa Tereza, localizado na Rua São Benedito, no 
52, nesta cidade de Uberaba, MG, estão locadas para o locatário Sr. Dr. 
Anderson Adauto Pereira, cujo contrato de locação teve início em 1° de junho 
de 1995, com vigência até apresenta data. Uberaba, 22 de julho de 1997." 

Acredito, se não fosse por uma motivação política, Sr. Deputado, V. Exa. 
me teria dado o conhecimento de uma denúncia que iria fazer do Plenário 
desta Assembléia Legislativa. E tendo conhecimento, eu iria falar sobre o 
assunto, como vou fazer neste momento e deixar que V. Exa. possa ter as 
declarações. Distribuirei cópias para toda a imprensa que está aqui, e V. Exa. 
teria concluído, pelo menos, de outra forma. Ou não as teria feito, 
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acreditando que eu tinha as declarações que me isentavam; ou teria feito 
a denúncia dizendo que recebeu uma carta anônima, e V. Exa. entendia que 
a Presidência deste Poder tinha de ser mencionada, e quem mandou a carta 
anônima a V. Exa. não teve a coragem, mas V. Exa., cuja coragem 
conhecemos, teria para divulgar a carta anônima, colocando o nome do 
Presidente do Poder ou de um Deputado seu companheiro no meio, mas 
que, ao mesmo tempo, V. Exa. tinha recebido de mim declarações e iria dar 
as explicações devidas. 

Não tive a oportunidade, e V. Exa.- tenho certeza-, se fosse um Deputado 
de mais de um mandato, teria feito isso, não com a Presidência do Poder, 
teria feito com qualquer Deputado companheiro e amigo, na condição que 
procuramos nos tratar sempre, se não tivesse motivação política, é óbvio. 

Então, Sr. Presidente, quero agradecer e acredito que tive a oportunidade 
de fazer a defesa, de apresentar ao Deputado que fez a leitura de uma carta 
anônima na tribuna da Casa envolvendo a Presidência do Poder, deixando 
em suas mãos, duas declarações da imobiliária de minha cidade, sobre as 
salas. Se eu agisse como foi insinuado, não as teria alugado, seria dono das 
salas. Não precisaria alugar imóveis. Pelo meu comportamento de 13 anos 
de mandato, os bens que tenho são abertos e posso apresentá-los, a 
qualquer momento, a qualquer Deputado, a qualquer membro da imprensa 
ou a qualquer pessoa de Minas Gerais. Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade. 
O Deputado Antônio Andrade* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acredito 

que o cargo de Deputado nos dá poder e oportunidade de usar a tribuna, de 
fazer acusações e defesa do nosso Estado. Mas também nos imputa a 
responsabilidade de sermos criteriosos nas nossas acusações e não ser 
levianos. Devemos ter respeito com os nossos colegas Deputados e procurar 
o diálogo nas acusações que são feitas a membros desta Casa. 

Vejo o que aqui foi feito, sem entrar no mérito da questão. As acusações 
que o Deputado Amilcar Martins faz neste momento, de forma muito leviana, 
ao Presidente desta Casa é de muita irresponsabilidade e desconsideração 
para com o nobre colega. 

Quero dizer que o Governo Itamar Franco tem a coragem de apurar e 
mandar apurar qualquer ato e qualquer denúncia a qualquer membro de seu 
Governo. Mesmo que ainda não seja julgada qualquer sentença, ele procura 
ter um governo acima de qualquer suspeita. 

Isso não aconteceu com o Governo passado, do qual o nobre Deputado 
Amilcar Martins fez parte, como Secretário. E posso citar como exemplo a 
minha região, quando da nomeação dos administradores regionais. O da 
minha região - Noroeste mineiro -, afilhado político do Governador Eduardo 
Azeredo, tinha processos na Polícia Federal, os quais levei ao conhecimento 
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do Governador, não um processo, mas vários; esse mesmo Governador 
teve conhecimento e fez a nomeação do Administrador Regional do Noroeste 
de Minas e o apoiou na sua candidatura a Deputado Estadual. 

Então, o comportamento que o Deputado Amilcar Martins tem nesta Casa, 
acusando um colega seu sem procurar ter um contato com esse colega, para 
saber da verdade, é um comportamento contrário do Governo passado, do 
qual ele fez parte e nomeou, depois de tomar conhecimento, um funcionário 
que tinha processos na Polícia Federal. 

Quero dizer, Sr. Deputado, que este Governo está procurando mudar a 
página, e aquilo que estiver errado vai ser apurado, mesmo que para isso 
vários companheiros políticos tenham que mostrar a sua inocência. 

Isso não aconteceu no Governo passado, do qual V. Exa. fez parte. 
*-Sem revisão do orador. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- A Presidência, nos termos 

do § 1 o do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários e 
designa os Deputados Paulo Piau, Presidente da Frente Parlamentar do 
Cooperativismo de Minas Gerais - FRENCOOP -, e Ivo José, Coordenador-
Geral da FRENCOOP, para, em comissão, conduzirem ao Plenário o Sr. 
Alfeu da Silva Mendes, Presidente da Organização das Cooperativas do 
Estado de Minas Gerais, que entregará a este Deputado certificado de que 
este parlamentar integra a FRENCOOP. 

- Procede-se à entrega do certificado. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
23 Parte (Ordem do Dia) 

13 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esgotada a hora destinada a 
esta parte, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a 13 Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
- Esta decisão da Presidência foi publicada na edição anterior. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 

determina a anexação do Projeto de Lei n° 742/99, dos Deputados João Leite 
e Alberto Bejani, ao Projeto de Lei Complementar n° 21/99, do Governador 
do Estado, por guardarem semelhança. A segunda proposição prevalecerá, 
uma vez que os dois projetos tratam de matéria de iniciativa privativa do 
Governador do Estado. 

~--------------------------------------------------------_J 
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Mesa da Assembléia, 14 de dezembro de 1999. 
José Braga, 1°-Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de apresentar uma 

questão de ordem, já que, anteriormente, eu e o Deputado Alberto Bejani já 
havíamos apresentado esse projeto. Ele é oriundo de uma emenda que 
apresentamos e que a base do Governo na Assembléia Legislativa rejeitou. A 
emenda concede indenização aos policiais mortos ou tornados incapazes em 
serviço e foi rejeitada pela base do Governo, com orientação deste. Agora, 
depois de apresentado o projeto por mim e pelo Deputado Alberto Bejani, o 
Governo, que derrotou a emenda que tratava da indenização aos policiais, 
apresenta um projeto com a mesma proposta que eu e o Deputado Alberto 
Bejani estamos apresentando. Apresentamos o projeto anteriormente. 
Baseada em que a Presidência da Casa, ao invés de acatar o projeto dos 
Deputados, anexa o projeto do Deputado Alberto Bejani e deste Deputado ao 
projeto do Governador? O Governador, através da sua base, derrotou o 
projeto. Agora, o nosso projeto é anexado ao dele. A alegação apresentada 
de que a iniciativa é privativa do Governador caberia também em relação à 
autonomia do Corpo de Bombeiros. O projeto foi de iniciativa da Assembléia 
Legislativa, e, com a sanção governamental, cessou o vício de iniciativa. 
Gostaria de uma explicação. Apresentamos um projeto que não interessava 
ao Governo. De repente, interessa ao Governo, o Governo o envia, e o nosso 
projeto é anexado ao do Governador. Tem o Governador mais prerrogativas 
que o Deputado? Tem o Poder Executivo mais força que o Poder Legislativo? 
Essa é a questão que gostaria que V. Exa. respondesse, Sr. Presidente, 
Deputado José Braga. 

O Sr. Presidente - Pois não, Sr. Deputado. O art. 173 do Regimento, no seu 
§ 2°, diz o seguinte: "Verificada, durante a. tramitação, identidade ou 
semelhança, as proposições posteriores serão anexadas, por determinação 
do Presidente da Assembléia, de ofício ou a requerimento, à primeira 
proposição apresentada, que prevalecerá, salvo no caso de iniciativa 
privativa". Isso é sustentado, ainda, pelo art. 66 da Constituição do Estado: 
"São matéria de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta 
Constituição: 111 - do Governador do Estado: c) o regime jurídico único dos 
servidores públicos dos órgãos da administração direta, autárquica e 
fundacional, incluído o provimento de cargo, estabilidade e aposentadoria, 
reforma e transferência de militar para a inatividade". Foi com fulcro nessas 
disposições que a Presidência tomou sua decisão. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o senhor disse "durante a 
tramitação". É justamente a Comissão de Justiça que fala sobre o vício de 
iniciativa. Gostaria de saber por que tanta ansiedade. Antes de o projeto 
chegar à Comissão de Justiça, já foi anexado. Antes do parecer, antes da 
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apreciação da Comissão de Justiça, o projeto já está anexado. É 
interessante, porque o Governo manda derrotar e depois manda outro projeto 
com o mesmo teor. Gostaria de saber por que o projeto nem chegou à 
Comissão de Justiça, e a Presidência já tomou a decisão, atropelando até a 
própria Comissão. 

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, a palavra "ansiedade", usada por 
V. Exa., é subjetiva. V. Exa. assim o fez. No entanto, a Presidência está certa 
de que tomou essa medida amparada no Regimento, já que em qualquer 
fase ela pode determinar. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, iremos apresentar um recurso à 
Comissão de Justiça. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estava 
acompanhando atentamente o projeto do Deputado João Leite e deste que 
fala. Há horas em que me pergunto: "Por que é tão difícil se aprovar um 
projeto nesta Casa quando traz o nome de alguém que é considerado da 
Oposição?" Já tivemos projetos que tramitaram na Casa, que trariam 
benefício para o funcionalismo público estadual aposentado e os 
pensionistas, que não foram votados. Agora temos outro projeto importante, e 
o Executivo simplesmente acha que não deve ser aprovado e envia um igual 
a esta Casa, para ser aprovado. 

Lamento. Estamos em dezembro, que para mim representa o mês mais 
bonito, em que se comemora o nascimento de Cristo, com festas e 
confraternizações. Há pouco tínhamos uma discussão na Casa - e até 
pedimos a Deus que perdoe a todos, neste mês tão religioso e tão bonito, por 
ainda ocorrerem discussões. É claro que logo em seguida tivemos a festa da 
entrega de diploma a V. Exa. Lembro-me até do ditado que diz: "Depois da 
trovoada vem a estiagem". Isso tudo me deixa feliz, ao saber que esta Casa 
pode terminar em harmonia. Evidentemente, com todos dando os seus 
braços, desejando boas festas e muita saúde, que é o principal. 

Quero deixar registrado que espero que no ano 2000 esta Casa aprove 
pelo menos um projeto do Deputado Alberto Bejani, que já vou soltar foguete 
demais do lado de fora. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pela Comissão de Assuntos Municipais -
aprovação, na 7a Reunião Extraordinária, dos Requerimentos n°s 982 a 
989/99, do Deputado Márcio Kangussu (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Requerimento do 

Deputado Carlos Pimenta, em que solicita seja designada uma comissão de 
Deputados com o objetivo de, em visita ao Ministro dos Transportes, em 
Brasília, discutir a recuperação da malha rodoviária do Estado. A Presidência 

~------------------------------------------------------------_J 
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defere o requerimento, nos termos do inciso XIV do art. 232 do Regimento 
Interno, e designa a seguinte comissão: Pelo PMDB - Deputado A~tônio 
Júlio; pelo PSDB - Deputado Carlos Pimenta; pelo PDT - Deputado Alvaro 
Antônio; pelo PPB - Deputado Luiz Fernando Faria; pelo PTB - Deputado 
Cristiano Canêdo. 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 
inciso VIl do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto 
de Lei n° 11 9/99; nos termos do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 141, do 
Regimento Interno, requerimento do Deputado Chico Rafael, em que solicita 
a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 416/99; nos termos do inciso 
XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Antônio 
Andrade, em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei n° 1.967/98; 
defere, ainda, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, 
deixando para fixar a data oportunamente, requerimento do Deputado 
Alencar da Silve·rra Júnior e outros, em que solicitam seja convocada reunião 
especial para homenagear o grupo mineiro Skank. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 410/99, 

do Governador do Estado, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes - FUNTRANS. Em discussão, o parecer. 

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

parecer. No entanto, gostaria de lembrar também que todos os Deputados 
recebem diariamente denúncias anônimas. 

Acompanhamos a denúncia feita pelo Deputado Amilcar Martins. Lembro a 
esta Casa e a todos os companheiros que, ao ser lida e tornada pública, a 
denúncia deixa de ser anônima, e seu autor passa a ser o Deputado que a 
apresentou. Então, é com seriedade que temos que tratá-las, já que 
denúncias estão chegando a todo momento a todos os Deputados. Com 
irresponsabilidade, estão tornando públicas essas denúncias, e o autor delas 
passa a ser o Deputado denunciante. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei Complementar n° 16/99, do Deputado Anderson Adauto, que 
dispõe sobre reforma de militar por incapacidade física. Em discussão, o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À sanção. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Parecer de Redação Final 
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do Projeto de Lei n° 78/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, que limita o 
valor da multa de mora decorrente do inadimplemento da obrigação do 
pagamento pelos serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto da 
COPASA-MG. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. À sanção. 

Votação de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini, em que 

solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 89/99, de sua autoria. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Declaração de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabo de 

retirar de tramitação o Projeto de Lei n° 89/99, de minha autoria, exatamente 
pela grande confusão que foi feita relativamente a ele. O projeto tinha apenas 
a intenção de autorizar ao Poder Executivo celebrar convênios entre o 
DETRAN e cartórios de registro civil, para prestação de serviço. Ele recebeu 
quatro substitutivos que alteravam substancialmente a intenção inicial, 
incorporando o chamado "trem da alegria". Não sou maquinista nem 
ferroviário, portanto não quero nenhum "trem da alegria" ligado a mim. Quero 
deixar bem claro que ontem foi aprovado, em redação final, o Projeto de Lei 
n° 90/99, que coloca como instrumento eficiente e eficaz o efetivo controle 
dos atos cartoriais e notariais. Queremos a transparência, a seriedade e 
maior confiabilidade nos atos cartoriais. Não poderíamos, de forma alguma, 
ser coniventes com esse "trem da alegria". Estou sacrificando um projeto que 
terá um grande alcance, no futuro, exatamente em razão da confusão que foi 
feita. Devo dizer, mais uma vez, que pegaram carona no projeto errado. 
Reapresentarei o projeto na próxima sessão legislativa, possivelmente no 
ano que vem, tentando, assim, resgatar o espírito com o qual foi iniciada a 
sua tramitação. Quero dizer que somos contrários a qualquer tipo de 
privilégio, pois queremos justiça em todas as instâncias da vida pública e até 
mesmo da vida privada. Não achamos que seja justo conceder privilégios a 
quem quer que seja. Daí porque o requerimento foi apresentado e aprovado 
por esta Casa. No meu projeto não tem carona para o "trem da alegria". Volto 
a dizer que não sou ferroviário e não tenho intenção de andar de trem, 
principalmente no "trem da alegria", pois o considero "trem da tristeza", já que 
é triste promover privilégios, é triste eliminar pessoas em concorrência 
desleal. Faço este registro dizendo que o Projeto de Lei n° 89/99 está 
definitivamente encerrado, com sacrifício da minha parte, que será 
recuperado no momento oportuno. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita 
seja distribuído à Comissão de Direitos Humanos o Projeto de Lei n° 742/99. 

~--------------------------------------------------------~ 



A Presidência declara prejudicado o requerimento, tendo em vista decisão 
de anexação proferida anteriormente. Arquive-se. 
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Requerimento n° 690/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando 
informações ao Secretário da Fazenda sobre os valores e datas de repasse 
aos municípios das quotas de ICMS relativas às negociações de créditos 
tributários. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. 
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nosso 

requerimento se justifica porque os Prefeitos, na sua grande maioria, até a 
presente data não sabem o valor mensal do que vão receber. Isso dificulta 
enormemente seu planejamento, principalmente na época do pagamento do 
13° salário. 

Fiz esse requerimento no mês de setembro, e, lamentavelmente, só hoje 
está sendo votado. Quero fazer um apelo ao Presidente, a fim de que peça 
urgência ao Secretário da Fazenda para responder a esse ofício e que 
arranje uma maneira de divulgar, principalmente por intermédio da lV 
Assembléia. 

O Sr. Presidente - Foi com a mesma motivação com que V. Exa. 
apresentou o requerimento que a Mesa o aprovou. 

Requerimento n° 669/99, da Comissão de Saúde, em que pede ao 
Secretário da Saúde a relação das obras inacabadas, em execução ou 
paralisadas no Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela 
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, 
o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 669/99 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 693/99, do Deputado Luiz Menezes, pedindo informações 
à Secretaria da Fazenda acerca do valor real da arrecadação do ICMS, a 
partir de 1995, sobre a extração de minérios no Município de ltabira. A Mesa 
da Assembléia opina pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, 
que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado o Requerimento n° 693/99 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

Requerimento n° 710/99, do Deputado João Leite, em que solicita 
esclarecimentos ao Comandante-Geral da PMMG acerca dos procedimentos 
adotados no policiamento do jogo Atlético x Vitória, realizado no Estádio 
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Independência, no dia 16/9/99, tendo em vista a violência cometida contra 
os torcedores. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, quero apenas chamar atenção 

para o fato de que foi dada entrada a este requerimento há tanto tempo, e 
somente agora ele é aprovado. Todos os requerimentos que encaminhamos, 
seja por intermédio de comissão ou até mesmo protocolados no Plenário, que 
solicitam informações, notícias ou qualquer explicação a órgãos do Governo 
demoram tanto que, quando são aprovados, perdem completamente sua 
eficácia. Já discutimos isso na Comissão de Fiscalização Financeira e 
estamos trazendo o assunto a V. Exa., Sr. Presidente, a fim de conseguir 
maior agilização na tramitação de requerimentos que solicitem informações 
ao Executivo ou a órgãos do Estado, porque, do contrário, vamos estar 
fingindo que fazemos requerimentos. A Casa passa tanto tempo para 
aprovar, depois finge que aprova e, na hora de prestar esclarecimentos, já 
não tem mais nenhuma importância para nós, porque o fato já aconteceu, e 
perdemos a eficiência. 

Sr. Presidente, esta é uma reivindicação que estamos fazendo para que 
tenhamos uma tramitação diretamente das comissões para os órgãos, sem 
passar pela Mesa da Assembléia e sem que seja aprovado em Plenário. 
Caso contrário, eliminamos a eficácia e a eficiência dos requerimentos que 
solicitam informações. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de lamentar que um 
requerimento feito em 16/9/99, que tratava de um acontecimento que deixo~ 
muitas pessoas machucadas, só agora tenha condições de ser aprovado. E 
lamentável, porque, muitas vezes, engolimos um camelo e coamos um 
mosquito. Agora mesmo, V. Exa. deixa de receber um pedido para que a 
Comissão de Direitos Humanos aprecie uma matéria, porque uma letra foi 
mudada. Enquanto isso, algo que trata de vítimas de violência demora tanto 
tempo para ser votado. Votamos favoravelmente. Até hoje a Assembléia 
Legislativa não tem explicação para aquelas violências ocorridas, e temos de 
esperar tanto tempo para a aprovação e para as explicações da Polícia 
Militar. Imagino que até o Natal, ou depois do recesso do final de ano, ou, 
talvez, em março, tenhamos explicações para a violência cometida contra os 
torcedores que estiveram no Estádio Independência no dia 16/9/99. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente -A Presidência gostaria de esclarecer ao Deputado João 
Leite que a Casa ficou algum tempo sem votar, mas não foi culpa exclusiva 
da Presidência. A Presidência tomará as medidas necessárias, com a 
assessoria da Mesa e do Plenário, para que isso não aconteça. Se 
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acontecer, pode ter a certeza de que, no próximo ano, não será culpa da 
Mesa o que diz respeito aos trabalhos da Casa. 

Requerimento n° 739/99, da Comissão de Educação, solicitando 
informações ao Secretário da Educação sobre a distribuição das merendas 
escolares nas escolas públicas estaduais, tendo em vista denúncias de 
irregularidades apresentadas pela associação que menciona. A Mesa da 
Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o 
requerimento. O Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

23 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência 

passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os 

Projetos de Lei n°s 29, 257, 401, 396, 499 e 523/99, em virtude de sua 
apreciação na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Havia sido encaminhado à Mesa 

requerimento do Deputado Carlos Pimenta, Líder da Minoria; solicitando que, 
no final da 13 Fase, eu tivesse a palavra, como Líder. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que os 
requerimentos estão aqui, mas a fase da concessão da palavra solicitada 
pelo art. 70 pode ser tanto no final da 13 Fase quanto no final da 23 Fase. A 
Presidência optou por conceder a palavra no final da 23 Fase. 

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

Rezende, em que solicita seja mantida a preferência regimental na 
apreciação das matérias em pauta. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Vem à Mesa requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que 
solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 
483/99 seja apreciado em primeiro lugar. A Presidência declara prejudicado o 
requerimento da Deputada Elbe Brandão, tendo em vista a aprovação do 
requerimento do Deputado Edson Rezende. 

Prosseguimento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 705/99, do 
Governador do Estado, que altera a Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, 
que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. Em 
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discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Hely 
Tarqüínio, que dispõe ainda de 20min30s. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos a 
esta tribuna para discutir o projeto tão falado das taxas, que está sendo 
imposto ao povo. No apagar das luzes do ano de 1999, repete-se, mais uma 
vez, o que já é rotina neste parlamento. Queremos ser transparentes. Todos 
os Governos mandam para cá projetos mal elaborados, de última hora, com a 
desculpa de que projeto de tributação tem de ser aprovado "goela abaixo", 
emergencialmente, como acontece na maioria das administrações políticas 
brasileiras. O parlamento do Estado de Minas Gerais tem a liberdade, 
conjugada com a responsabilidade de analisar os projetos que o Sr. 
Governador manda para esta Casa. 

Aliás, no sistema presidencialista, temos inveja dos Estados Unidos. Lá, o 
Governador não é legislador. Ele tem profundo respeito pelo Legislativo. 
Quem faz legislação é o Poder Legislativo. Aquele país é organizado, e lá há 
regras de convivência. Quem faz a lei são os magistrados do Poder 
Legislativo. 

Mas, infelizmente, em Minas Gerais, sempre os projetos do Governo 
merecem a maior atenção deste parlamento. Essa é uma rotina e uma prática 
que, ao longo destes três anos que nos restam, temos de tentar alterar, para 
que, realmente, aquele que representa o povo e recebe a delegação direta do 
povo para legislar possa exercer em plenitude as suas ações nesta Casa. 
Este Poder é o mediador entre o Executivo e a população, nos seus diversos 
estratos sociais. 

Fico pensando no "Contrato Social" de Rousseau, inspirado no sentimento 
e na razão de representar o povo, na convivência dos três Poderes. Delega-
se aos Deputados, como representantes do povo, essa função precípua de 
representar a vontade pessoal, no contexto da vontade geral. Era o que 
deveria acontecer neste momento: representarmos o sentimento do povo, 
não só o sentimento dos governantes, do Executivo. Estamos aqui par<? 
estabelecer um equilíbrio entre os Poderes, com cada um em sua seara. E 
tão triste, nas reuniões em que buscamos o entendimento, ouvir falar que o 
Governador não gosta de determinado texto, palavra, emenda ou situação, 
porque o projeto tem que ser aprovado. Na mensagem enviada a esta Casa, 
em sua exposição de motivos, o Governador relata que propõe a esta Casa a 
criação de taxas nos serviços do( ... ), da Vigilância Sanitária, da Fazenda. Na 
verdade, são novas taxas, pois já existem muitas outras. Parece-me que 
serão impostas a este parlamento, e por isso gostaríamos de discutir melhor 
essas 129 taxas a mais. 

De repente, começamos a nos lembrar da Inconfidência Mineira. O que 
motivou a conspiração contra a derrama foi exatamente o fato de Tiradentes 
não agüentar mais os tributos impostos sobre o povo brasileiro. Agora, só se 
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fala em tributo e em imposto. Lembramo-nos, também, das posições de 
camaleão que o parlamento, às vezes, adota. No Congresso Nacional, as 
esquerdas se colocam frontalmente contrárias a qualquer posicionamento do 
Presidente da República que signifique novos impostos. Aqui, em Minas 
Gerais, ao contrário, as esquerdas ou os partidos da base do Governo 
sentem-se na obrigação, no compromisso, no dever de aprovar novas taxas, 
que pesarão no bolso dos contribuintes e, em última instância, no bolso de 
qualquer cidadão. Muito mais ainda pesarão no bolso dos mais carentes, dos 
mais desprotegidos pela sorte. 

Uma lei, que, por conceito, é uma salvaguarda de cada cidadão e, ao 
mesmo tempo, uma regra geral, tem que ser sintética; tem que ser uma regra 
de convivência, um dever a ser cumprido, expresso de forma bastante clara; 
tem que ser eclética- atingindo a todos e colocando sempre a conciliação e a 
virtude de forma nuclear -, exeqüível, aplicável e razoável; enfim, há várias 
exigências para que uma lei seja feita. 

Analisando esse conjunto de exigências, a fim de que a lei seja bem 
elaborada, nós, como representantes do povo, nós, que temos a delegação 
para legislar, para expressar a vontade de cada cidadão no todo, em que 
esse todo representa cada cidadão, ficamos a pensar como são 
estabelecidas tantas taxas. Então, pensando na nossa responsabilidade, no 
momento em que o ano está terminando e que essa taxa tem de ser imposta 
ao povo, onerando ainda mais os mineiros, gostaria de ler a exposição dos 
motivos do Governador do Estado. (-Lê:) 

"As alterações ora propostas visam incluir na Tabela A, anexa à 
mencionada lei, novas taxas de expediente devidas por atos de autoridade 
administrativa do Instituto Mineiro de Agropecuária, da Secretaria de Estado 
da Fazenda e da Secretaria de Estado da Saúde. A criação dessas taxas 
insere-se no projeto especial de ampliação e diversificação de receitas 
próprias da administração pública estadual, instituído pelo Decreto n° 4.363, 
de 30/4/99. A cobrança das taxas pela realização de serviço público, ou em 
decorrência de atividade exercida com base no poder de polícia do Estado, 
impõe-se como medida imperativa e necessária para a consecução do 
eqüilíbrio financeiro das contas públicas." 

Quando o Presidente da República, que é do PSDB, usa esses 
argumentos, todas as esquerdas colocam-se em posição contrária. Em todo 
projeto de sua iniciativa, o Congresso tem aquele comportamento, talvez até 
bastante coerente. Gostaria que esta Casa tivesse o mesmo comportamento. 
Lá, as reformas estão sendo procrastinadas a cada dia que passa. Aqui, 
qualquer projeto de taxa passa relativamente fácil. Então, gostaríamos de 
chamar a atenção para o seguinte fato: vejam como o PT e os outros partidos 
de esquerda comportam-se no plano federal e observem como comportam-se 
de maneira completamente contrária no plano estadual, numa incoerência 
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total. É esse tipo de cultura que temos de contestar. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Hely Tarqüínio, estou 
acompanhando o pronunciamento de V. Exa. Pena que muitos Deputados 
tenham saído deste Plenário - Deputados que, na legislatura passada, 
reclamaram ardorosamente, pois tivemos o cuidado de ler, nos anais da 
Assembléia Legislativa, alguns discursos inflamados contra alguns projetos 
que chegavam na última hora. Veja V. Exa. que esse "Boeing 705" é tão 
urgente, a urgência é tão urgentíssima que os Deputados têm tempo menor 
para discutir, tempo menor para encaminhar, em virtude da ganância do 
Governo com relação a essas taxas. 

Esta Casa esteve envolvida em uma CPI requerida pelo Deputado Durval 
Ângelo. No entanto, um dos principais denunciados, o Delegado Hilário Alves 
Teixeira, acaba de ser premiado pelo Governador do Estado, sendo 
promovido para Delegado de Polícia de Classe Especial. Ele era o 
responsável pela CIRETRAN de Santa Luzia, onde, antes da CPI das 
Carteiras, a cada vez que a banca ia até lá, 3 mil pessoas iam fazer os seus 
exames. Da última vez que a banca foi até aquela cidade, 36 pessoas 
compareceram aos exames. Creio que todos temos de ter a dimensão exata 
do cuidado com a coisa pública, devemos estar abertos à investigação 
permanente. 

Este Governo, no entanto, faz algo que foi tão repudiado no Governo 
passado, ou seja, envia projetos no apagar das luzes, em regime de 
urgência. Quero parabenizar V. Exas., os Deputados da Oposição nesta 
Casa, que, com uma oposição firme, têm conseguido mudar alguma coisa 
nessas taxas. Mas ainda ficarão muitas. Eram 129 taxas, e ficarão muitas 
para o contribuinte mineiro pagar a um Estado que não tem um controle 
interno rígido, permitindo que aconteça o desvio de recursos públicos. Creio 
que a Assembléia Legislativa deveria fazer um trabalho para a modernização 
da legislação, especialmente em relação à fiscalização, ao controle interno, e 
não, cada vez mais e ao final de cada sessão legislativa, criar mais taxas 
para pesar no bolso do povo. 

Queria confessar aqui que, em 1997, quando votamos aqui o aumento do 
IPVA, se tivesse o conhecimento que tenho hoje do DETRAN-MG, não teria 
votado aquele aumento. Penso que, se os Deputados pudessem aprofundar 
mais, como fizemos agora, analisando o DETRAN-MG, não criaríamos mais 
taxas e trabalharíamos para termos um controle interno mais eficiente do 
serviço público, que nos desse a tranqüilidade de saber que todas aquelas 
taxas realmente estariam sendo usadas para o benefício da população. 

Parabéns pelo pronunciamento de V. Exa., e é pena que até o seu 
pronunciamento esteja em regime de urgência e já tenhamos pouco tempo 
para ouvi-lo. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Agradeço as palavras do Deputado João Leite 
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Agora, se é verdade que o Estado não pode deixar de prestar serviços 
públicos, para a satisfação de necessidades e interesses de seus 
beneficiários e destinatários, ou de exercer o poder de polícia em nome do 
interesse público ou coletivo, não menos verdade é que tais atividades 
ensejam gastos nem sempre realizáveis com recursos financeiros obtidos a 
partir de outra fonte de receita. Daí a necessidade de instituir as taxas, com 
fundamento no mandamento constitucional, visando fazer frente a esses 
dispêndios. 

Em síntese, o Governo está se justificando com a falta de caixa para 
bancar serviços públicos. Assim justifica a implementação dessas taxas e de 
outros impostos, mas o povo está cansado, quer uma melhora na 
administração, melhores projetos econômicos para equilibrar as contas do 
contribuinte, devido aos salários parcos e às dificuldades que todos sabemos. 
Temos, sim, que promover a convergência neste parlamento, mas temos que 
discutir melhor, e não, decidir de afogadilho o projeto do Governo, aliviando-o 
e penalizando povo. Isso é o que acontece todo ano. 

Gostaríamos de conclamar todos os Deputados para uma real análise, 
porque, quando tudo começa, na Comissão de Justiça, para começar a 
viabilizar o projeto e rapidamente fazê-lo chegar a este Plenário, a desculpa é 
a seguinte: aqui, temos que analisar a tríade constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade, sem vislumbrar nenhum ângulo de mérito, ainda que o mérito 
seja imoral. 

Por isso, disse, no início, que a lei tem de ser moral, ética, aplicável, e tem 
de ter fundamentos razoáveis para não se onerar ainda mais o povo, para 
que o povo tenha regras bastante claras e para que não seja onerado na sua 
convivência, na sua necessidade de atender aos ditames da própria vida em 
sociedade. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado Hely 
Tarqüínio, quero aproveitar a oportunidade para declarar o meu voto, desde 
já, porque sou radicalmente contra esse projeto, que já foi até apelidado de 
"Boeing 705", um projeto que cria taxas. A população já não agüenta tantos 
tributos, tantos impostos que paga. É um País em que você paga para 
nascer, paga muito caro para viver e paga um absurdo para morrer. Só falta 
agora criar taxa para aniversário de defunto: fez um ano de morto, paga uma 
taxa; dois anos depois de morto, outra taxa. Só falta isso neste País. 

O Sr. Governador Itamar Franco está se esquecendo de que somos 
passageiros, que o Estado de Minas Gerais é eterno e que essa taxa vai 
vigorar para sempre. Essas taxas, colocando no plural, já não as 
agüentamos. Até que foi uma vitória nossa, porque, a princípio, estavam 
cobrando taxa de abrigo de velhinhos, estavam cobrando taxas de fazer 
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pizza, de banco de leite materno, um absurdo! 

Gostaria até de alertar os eleitores para que prestem atenção nos políticos 
quando se candidatam, para ver as suas histórias e para que comecem a 
gravar todo o discurso político que fazem para ganhar eleições, porque a 
maioria, meu caro Deputado, não tem coragem de falar, de público, na 
campanha: "Olha, se for eleito, vou cobrar mais de 100 novas taxas neste 
Estado; se for eleito, vou dar aumento abusivo na energia elétrica; se for 
eleito, vão pagar mais caro a água que consomem". Mas isso tudo não é dito 
na campanha. Na campanha, ele joga um muro de Berlim naquilo que 
pretende realmente fazer depois de eleito, a fim de enganar a população. 
Portanto, esse Projeto de Lei n° 705/99, apelidado, repito, de "Boeing 705", 
não passa de um projeto abusivo, desumano para com o povo, que já ganha 
uma miséria neste País, um povo que não sabe como vai pagar as suas 
contas, que são básicas para sobreviver. Ainda se criam taxas e mais taxas. 
Por isso digo ao Sr. Deputado que me cedeu a palavra e aos colegas desta 
Casa, à imprensa e a todos os que estão aqui presentes: não estou 
aborrecido porque não votei nele. E tenho a certeza de que muitos que 
votaram já estão arrependidos, porque os seus bolsos vão ser mexidos. 
Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço as palavras do Deputado Alberto 
Bejani. Faço coro com ele, sim. Neste País, o Raul Seixas, de saudosa 
memória, já dizia: "Paga para nascer, paga para viver, paga para morrer". 
Não há dúvida, sabemos das agruras que o Governo está passando, 
também, mas é preciso, sim, despertar nessa hora, chamar a atenção do 
Governador. Sabemos que é um homem correto, honesto, mas que precisa, 
também, fazer o pacto de ajudar a comandar a Nação brasileira, juntamente 
com o Presidente, e não ficar fora do que houve no último congresso do PT: 
que a ala Articulação não quer "Fora, Fernando Henrique". Quer cooperar, 
quer conjugar esforços, para buscar projetos melhores e promover as 
reformas necessárias. É com esse espírito que estamos aqui. Já que, de 
qualquer forma, esse projeto das taxas foi incluído em ordem do dia, tem de 
ser votado, porque é uma imposição do Executivo sobre o parlamento. Isso já 
virou rotina. E aí queria colocar uma interrogação: até que dia o parlamento 
vai ser submisso ao Executivo neste País? 

Vamos fazer ainda algumas considerações com relação às taxas. As 
alterações propostas visam a incluir na tabela anexa as mencionadas novas 
taxas de expediente. Essas novas taxas de expediente são oriundas de uma 
medida provisória baixada no dia 25 de novembro pelo Exmo. Sr. Governador 
do Estado, no que tange à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No 
mesmo dia, o Sr. Governador enviou a mensagem para a Assembléia 
Legislativa, sem consultar o Conselho Estadual de Saude, sem consultar os 
órgãos de direito, que poderiam promover alterações, ou que poderiam 
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analisar melhor essa criação de taxas. Essa é uma medida provisória. Em 
virtude da desculpa crônica de urgência, recebeu instrução, a partir do dia 18, 
do Secretário da Fazenda, com relação a essas taxas, e baixou a medida 
provisória sem consultar os setores do direito, já mandando a mensagem 
para esta Casa, dizendo que não há tempo. Então, somos obrigados a fazer 
essa análise. 

Na Comissão de Justiça houve alguma modificação. Nós, aqui, 
gostaríamos até de cumprimentar o parlamentar Antônio Júlio, da base de 
apoio ao Governo, que teve a sinceridade de tentar um substitutivo, achando 
a medida muito forte, um remédio muito amargo para o povo, que poderia até 
mesmo, causar o suicídio, no sentido figurado, da população, em termos de 
sobrevivência financeira. Em última instância, quem paga é o contribuinte. 
Não adianta cobrar do banco de sangue, do banco de leite, dos asilos. Isso 
foi retirado, e aqui aplaudimos o Deputado Antônio Júlio, que apresentou um 
substitutivo. Mesmo assim, gostaria de deixar bem claro que o PSDB votou 
contra, pensando que pode haver outras formas de promover a arrecadação 
de recursos para manter as luzes de Minas Gerais acesas, facilitando a vida 
dos mineiros. Lá ele deu contornos ao projeto, melhorou o projeto e o 
encaminhou para a Comissão de Fiscalização Financeira e de Administração 
Pública. Foi recebendo modificações que este parlamento, ainda de forma 
débil, de forma submissa, obedecendo sobretudo ao Governador, as 
instruções de seus auxiliares acatou. Nós, infelizmente, vamos aceitando, a 
cada ano, em que pese aos nossos protestos, projetos que só atendem ao 
Governo, que não atendem ao povo. Sei que essa álgebra é difícil de fazer. 
Entendo que todo governante tenha suas responsabilidades, mas a cultura 
não muda. Estou preocupado aqui com o paradigma da nossa cultura, da 
cultura do Legislativo fraco. Então, aproveitamos este momento para 
conclamar, não só a Oposição, que já tem sua posição de vigilância, atenta 
aos projetos do Governo; mas os Deputados da base de apoio do Governo, 
os Líderes, para que possam sempre refletir sobre o seu papel de 
fiscalizadores, de legisladores, quando aqui chegam projetos de urgência, 
diminuindo o tempo de tramitação. De forma submissa, sem maior 
consciência, vamos aprovando os projetos do Governador do Estado. 

Argumenta-se com a Lei Federal n° 982, de 25/1/99, repetindo, que define 
o sistema nacional de vigilância sanitária, cria a agência nacional de 
vigilância sanitária e dá outras providências. Bem como a Medida Provisória 
de 25 de novembro, repetindo, que altera dispositivo da supracitada norma 
como fonte para justificar o projeto do Governador do Estado. A justificativa é 
esta, que é uma medida provisória. Há o problema das datas, porque já 
estava tudo armado, a partir do dia 18. No dia 25, o projeto foi remetido à 
Casa. 

No afã de equilibrar é que esse projeto se encontra dessa forma mais uma 
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vez. Nós, do PSDB, vamos votar contra ainda com a esperança de 
cultivar na Casa o papel relevante e de direito desse Poder Legislativo, de 
analisar melhor e de ser também parceiro do Governo. Mas com ampla 
participação prévia, com tempo, para haver melhor solução para o povo de 
Minas Gerais. 

Temos em mãos um documento da Câmara da Indústria de Alimento, 
protestando contra essa incidência de taxas e arrolando vários itens. No fim, 
diz o seguinte: "Portanto, enquanto os setores produtivos avaliam e discutem 
com a administração pública os efeitos das nossas regras, surgem, por outra 
fonte de competência, regras e taxas tratando e incidindo sobre os mesmos 
fatos, o que fere a legislação constitucional". Há uma reclamação dos 
diversos setores da sociedade de que - e aqui estamos documentados 
formalmente - não houve tempo para se discutir e não foi dado o direito de 
discutir com as partes do Governo esse projeto que veio para a Assembléia. 
Mais uma vez queremos cumprir o nosso papel e dizer que vamos votar 
contra esse projeto, como todo o PSDB. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente, 
pessoal da imprensa, gostaria de me manifestar em relação ao Projeto de Lei 
n° 705/99, privilegiado, diferente da maioria dos projetos da Assembléia 
Legislativa, especialmente dos que são apresentados pelos Deputados e 
Deputadas, que, às vezes, demoram quase uma sessão legislativa para 
serem aprovados, o que consideramos um exagero. Mas entendemos 
também que não devemos votar nenhum projeto de maneira precipitada, na 
Assembléia Legislativa. Todos devem merecer atenção, cuidado, participação 
da sociedade civil; ser discutidos cuidadosamente em audiências públicas, 
especialmente para que não sejam cometidas injustiças. 

Todas as vezes que vemos projetos chegar para derrubar os prazos 
determinados pela Assembléia Legislativa, sem poderem ser apreciados 
pelas comissões da Assembléia Legislativa, corremos o risco de ser injustos 
e não atender a quem é o maior interessado, as pessoas que compõem a 
sociedade de Minas Gerais, a população de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa não tem de atender aos interesses do Poder 
Executivo. Atender, sim, quando esses interesses também forem 
compartilhados pela população. O que vemos sempre é uma pressa muito 
grande para atender às determinações, às exigências do Governador do 
Estado. E foi dessa maneira que chegou à Assembléia Legislativa o Projeto 
de Lei n° 705/99 ao apagar das luzes. 

Tive o cuidado de ler alguns pronunciamentos da legislatura passada, com 
relação a alguns projetos que chegaram dessa maneira, ao apagar das luzes, 
para serem votados, e que mereceram, por parte da Oposição, na 
Assembléia Legislativa, duras críticas. Nessa altura, não havia tempo para 
uma discussão cuidadosa, e é dessa maneira, também, que, neste Governo, 

~--------------------------------------------------------------~ 



940 
estão sendo encaminhados os projetos, sem nenhum cuidado e sem 
tempo para que esta Assembléia, juntamente com a sociedade civil, possa 
discuti-los. É impressionante como esse projeto chega, ao final da sessão 
legislativa, provocando uma polêmica muito grande, por criar um total de 129 
taxas. A Oposição tem discutido, nas comissões, apesar da velocidade com 
que o projeto está sendo apreciado, apesar da pressa para que ele seja 
aprovado, apesar da pressa para que o Governo arrecade mais e tenha mais 
recursos. Trata-se de uma lógica que muitas pessoas, nesta Casa, têm 
combatido duramente, que é a lógica neoliberal, a de que o Estado, quando 
presta algum serviço, tem de cobrar por ele. Essa é a lógica do Estado 
ausente de serviços essenciais. Considero a vigilância algo fundamental para 
que tenhamos segurança em relação à nossa saúde. Mas achar que o 
Estado tem de cobrar pela vigilância de banco de sangue, algo que é tão 
importante para nós, neste momento, é uma temeridade. E outras taxas 
também são colocadas. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)- Obrigado, Deputado João 
Leite. Antes de fazer minhas considerações, quero dizer que o tenho na mais 
alta conta, nesta Casa, por seu trabalho, sua seriedade, dedicação e 
sensibilidade. No entanto, quero discutir com V. Exa. alguns aspectos em 
relação à questão das taxas e dos conceitos que V. Exa. está expondo, neste 
momento. 

Faço parte daqueles que criticam o modelo neoliberal. Em nenhum 
momento, quando conceituo o modelo neoliberal, coloco como própria do 
referido modelo a função de cobrar taxas. Entendo que o Estado precisa 
exercer as suas atividades, tem responsabilidades específicas, que são 
executadas com recursos públicos, frutos de taxas, de impostos, de 
contribuições. A questão neoliberal está vinculada a um processo do qual 
temos um exemplo clássico advindo do Governo brasileiro, do PSDB. Esse é 
o modelo clássico: a venda do nosso patrimônio, a submissão ao Fundo 
Monetário Internacional, o curvar-se diante dos interesses dos poderosos, 
das elites dominantes deste Estado. 

Concordo com V. Exa., com todos, com a crítica que a Oposição faz, mas 
que não é só a Oposição que faz. O Deputado Antônio Júlio, nosso valoroso 
companheiro e colega de trabalho desta Casa, tem feito essa crítica com a 
mesma veemência, e quero tomar parte nessa veemência a projetos que são 
encaminhados aqui ao apagar das luzes. Acho que isso não é correto. Que 
nossa crítica sirva para que este Governo aprimore suas ações, já que o 
Governo passado foi submetido a essa crítica sistemática, mas não 
conseguiu avançar definitivamente. Tenho a certeza de que o Governo Itamar 
Franco vai evoluir mais do que já evoluiu em relação ao passado, vai dar um 
salto de qualidade. 

O Deputado Antônio Júlio colocou claramente essa disposição de estarmos 
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aqui discutindo, debatendo, nos debruçando sobre a política de taxas do 
Estado. Acho, também, que é muito importante. Sinceramente, se nossa 
crítica é tão consistente, tão veemente com relação ao apagar das luzes, não 
deveríamos apagar as luzes no final dessa semana, e sim ficarmos até o final 
do mês, pois teremos tempo suficiente para aprofundarmos nossas reflexões 
sobre o Projeto de Lei n° 705/99. Se apagarmos as luzes antecipadamente, 
não poderemos criticar o Governo; se ficarmos mais tempo, mesmo que em 
regime de urgência, será suficiente para nos debruçarmos sobre essas 
questões. 

Temos que colocar outra questão. O que foi negado no Governo anterior e 
até acelerado neste foi a votação do Código de Saúde. Se ele tivesse sido 
votado antes, seguramente a proposta de taxas poderia ter sido antecipada. 
Estou analisando o Código de Saúde. Votamos nesse semestre, e ele foi 
sancionado em setembro. No meu entendimento, o processo administrativo 
poderia ter sido acelerado, contemplando-nos com essa proposta mais cedo. 
Mas não foi assim, e fica nossa crítica. Precisamos nos debruçar sobre essas 
questões, mas também não dá para transferir para o próximo ano, em razão 
de ações emergentes do Estado, pois, lamentavelmente, Governos passados 
sucessivamente deixaram de cumprir suas responsabilidades com a 
sociedade, tanto que muitas são as vítimas, hoje, no Estado, que estão 
ficando doentes e contaminadas por falta da implementação do Código de 
Saúde. Tenho certeza de que, com essas taxas, a implementação do Código 
será mais fácil e eficaz. 

Evoluímos, também, em relação à questão do Corpo de Bombeiros. Tenho 
certeza de que, com essas taxas, o resultado será positivo para a defesa do 
interesse da população. Não podemos admitir que estejamos votando taxas 
para penalizar o povo. O Governo que existe hoje, em Minas Gerais, não 
representa o que foi o passado, que sempre veio para penalizar o povo. Este 
Governo veio para construir uma nova política, e tenho a convicção plena de 
que essas taxas serão utilizadas para que as condições de vida, de cidadania 
e de segurança da população sejam melhores. Não podemos distorcer os 
fatos - falei isso com um colega de V. Exa., do PSDB -, precisamos ter 
cuidado, porque existe um conceito constitucional claro sobre taxa, que é um 
recurso utilizado para ser aplicado num fim específico, e não dá para fazer 
acordo para que esse recurso seja utilizado para outros fins. A taxa para o 
Corpo de Bombeiros é para o Corpo de Bombeiros, a taxa para o controle 
sanitário é para o controle sanitário, não podemos destiná-las para outros 
fins. Também concordo que temos que nos debruçar sobre essas questões, 
para que essas taxas sejam justas e adequadas à função para as quais são 
destinadas. 

Está passando a idéia, Deputado João Leite, de que estaríamos 
penalizando, bitributando e sobrecarregando a população. É importante dizer 
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que este Governo foi sensível, a bancada majoritária foi sensível o 
suficiente para eliminar, por exemplo, as microempresas. Então, o pequeno 
não está sendo penalizado. Não podem falar que agora sobrecarregaremos 
os ombros da população com encargos. Quem pagará este Estado é quem 
não paga. Quem paga o tributo federal não pagará. Quem paga o tributo 
municipal não pagará. Pagará quem não é fiscalizado e quem não paga. As 
taxas serão utilizadas com absoluta transparência. Este é o meu 
compromisso com o Governo Itamar Franco. Esta será a nossa linha de 
conduta, ou seja, a absoluta transparência na aplicação correta desses 
recursos, para que o povo de Minas tenha mais segurança, mais saúde e 
mais dignidade. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de não estar 

falando neste momento sobre o assunto que vou abordar. Ontem, à tarde, 
pedimos a suspensão dos trabalhos para que se descobrisse onde se 
encontrava o projeto que cria o Instituto de Terras no Estado de Minas 
Gerais. Trata-se de um compromisso do Governador Itamar Franco com o 
MST, com os despossuídos de Minas Gerais. 

A Secretaria de Governo assumiu o compromisso de que esse projeto 
chegaria à Casa ontem, até o final do expediente. Não chegou e não foi 
publicado. Esse projeto faz parte do acordo. Temos projetos que atendem ao 
Governo criando taxas, temos projeto de interesse dos servidores e temos 
vários projetos a serem votados. Gostaria de propor novamente que a Casa 
suspendesse os trabalhos - a única maneira que encontramos de defender os 
sem-terras de Minas Gerais. Caso esse projeto não chegue na próxima meia 
hora, não poderá ser publicado amanhã e ficará para o ano que vem. Mais 
uma vez a corda vai arrebentar do lado do mais fraco. 

Portanto, solicito à Mesa que suspenda os trabalhos, para que se faça 
contato com a Secretaria de Governo. Sabemos que a Procuradora do 
Estado analisou esse projeto durante dois meses, para encaminhá-lo à Casa. 
Ele faz parte do acordo, e não abrimos mão do seu encaminhamento. 
Estamos votando coisas de interesse de todos os segmentos que aqui 
chegaram, e o projeto dos sem-terras sequer deu entrada na Casa. 

Sr. Presidente, se necessário, solicito que se nomeie uma comissão de 
Líderes para buscar esse projeto no Palácio da Liberdade. Não temos 
condições - e é antipático o que estou propondo, com as galerias lotadas -, 
porque se não usarmos o Regimento para defender os mais fracos, eles 
continuarão cada vez mais fracos. Portanto, solicito a V. Exa. a suspensão 
dos trabalhos até que se resolva o impasse do projeto do Instituto de Terras. 

O Sr. Presidente - A Presidência sabe que existe um acordo entre alguns 
partidos e o Governo do Estado, no que diz respeito a esse projeto em 
questão. Hoje à tarde, esta Presidência conversou com o Ministro 
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Hargreaves, que nos disse que o projeto seria enviado para cá na parte 
da tarde. Portanto, não se justifica paralisar os trabalhos. Dentro de meia 
hora, a Presidência dará a V. Exa. uma resposta final a respeito do assunto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Gostaria de agradecer ao Deputado Adelmo 

Carneiro Leão, mas lamento o fato de o Deputado não ter se inscrito para 
discutir a matéria, pois gastou um grande tempo. Tive o cuidado de ouvi-lo, o 
que muitas pessoas não têm para com outras quando têm idéias diferentes. 
Gostaria de dizer que, apesar de toda a explicação do Deputado, essa é uma 
decisão deste Governo em seu projeto especial de ampliação e diversificação 
de receitas próprias da administração pública, que foi instituído pelo Decreto 
n° 40.363, de 30/4/99. Na exposição de motivos, o Secretário da Fazenda diz 
que a cobrança de taxas se impõe como medida imperativa e necessária 
para a concepção do equilíbrio financeiro das contas públicas. 

Então, desmente o Secretário da Fazenda o que disse o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão. Não é para que efetivamente tenhamos uma fiscalização, mas 
para equilibrar as contas. Isso está muito claro na mensagem. O Secretário 
da Fazenda assinou essa nota no dia 18/11/99, mas só na semana passada 
esse projeto chegou à Assembléia Legislativa. 

Tenho o maior prazer em discuti-lo até o final do ano, porque, realmente, 
merece. O Deputado diz que as taxas não alcançam as pessoas 
necessitadas do Estado, apenas os grandes empresários. Como, se estão 
taxando os asilos, as creches, os bancos de leite materno, os bancos de 
órgãos e a hemodiálise? Como elas estão alcançando apenas os grandes 
empresários? Esse projeto merece melhor discussão. Precisamos gastar um 
tempo com essa discussão na Assembléia Legislativa. Gostaria de lembrar-
lhes que a Oposição, em momento algum, se oporá às matérias que 
consideramos relevantes. Gostaria de dizer que a nossa postura já está 
contribuindo para que não sejam penalizadas as pessoas que não têm 
condições de pagar essas taxas. Concedo aparte ao Deputado Alberto 
Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado João 
Leite. Começo a não entender o que está acontecendo. Começo até a 
acreditar que Nostradamus estava certo quando disse que iríamos ver coisas, 
no final do século, nas quais não iríamos acreditar. Estou vendo a platéia 
aplaudir a criação de taxas. Não estou entendendo isso. A criação de taxas 
merece aplauso? Não estou entendendo isso, repito. Será que o povo 
mineiro está satisfeito com o número de tributos, de taxas e de impostos que 
estão pagando? Ainda batem palma para a criação de mais taxas? Podem 
vaiar, porque não preciso do voto de vocês. Não fui votado aqui. Não estou 
preocupado com isso. Estou preocupado em falar a verdade aqui, ao 
microfone. Não fui eleito para mentir e para ser paspalho de nenhum 
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Governo. É um absurdo a criação de taxas, para mexer no bolso do 
cidadão de Minas Gerais. Não estou preocupado com palmas. Fui eleito 
Deputado. Não fui eleito John Lennon, nem Leandro, nem Leonardo, nem 
Chitãozinho nem Xororó, para receber palmas. Portanto, Deputado João 
Leite, V. Exa. tem toda a minha solidariedade, e o meu voto é contra esse 
projeto "Boeing 705". Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Quero agradecer ao Deputado Alberto Bejani o 
aparte. 

Gostaria de tratar, aqui, das exposições de motivos que levaram o 
Secretário de Estado da Fazenda a encaminhar o projeto à Assembléia, 
porque eles são contra o que disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão.(- Lê:) 

"As alterações ora propostas visam incluir na Tabela "A", anexa à 
mencionada lei, novas taxas de expediente, devidas por atos de autoridades 
administrativas do Instituto Mineiro de Agropecuária da Secretaria de Estado 
da Fazenda e da Secretaria de Estado da Saúde." 

Então, são taxas por atos de polícia da Secretaria da Fazenda.(- Lê:) 
"A criação dessas taxas se insere no projeto especial de ampliação e 

diversificação de receitas próprias da Administração Pública Estadual 
instituída pelo Decreto n° 40.363, de 30 de abril de 1999." 

Então, não tem nada que ver com o Código de Saúde ou o Código 
Sanitário. Está dizendo o Secretário da Fazenda justamente o contrário do 
que disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Tem que ver com um decreto 
do Governo do Estado. Estava pronto e não foi enviado à Assembléia 
Legislativa.(- Lê:) 

"A cobrança das taxas pela realização de serviço público ou em 
decorrência de atividade exercida, com base no poder de polícia, se impõe 
como medida imperativa e necessária para a consecução do equilíbrio 
financeiro das contas públicas." 

O Secretário da Fazenda está dizendo que é por causa do equilíbrio das 
contas públicas. A verdade é essa. Não é pelo que disse o Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, que é muito bonito. O Secretário da Fazenda quer arrecadar 
mais, para dar equilíbrio às contas públicas. Essa é a verdade. As contas 
públicas estão desequilibradas, e ele quer arrecadar mais. 

Diz mais.(- Lê:) 
"Daí a necessidade de se instituírem as taxas, com fundamento em 

mandamento constitucional, visando fazer frente a estes dispêndios. Além 
disso, propõe-se a revogação do § 4° do art. 28 da Lei n° 6.763, de 26 de 
dezembro de 1975, uma vez que a legislação tributária mineira oferece 
tratamento mais adequado a partir de discussão com entidades 
representativas do segmento no art. 75, inciso V e VI, do Regulamento do 
ICMS, aprovados pelo Decreto n° 38.104, de 28 de junho de 1966. A 
coexistência desses dispositivos vem causando dificuldades de interpretação 



z 
~ 
I 

<:: 
g 
~ 
§ 
o c 
<r> -o 
d 
<r> 

...l: 

945 
e de aplicação pelos contribuintes do imposto, razão pela qual a 
revogação do dispositivo legal se faz necessária. Por se referir a instituição 
de tributo, faz-se mister para a sua cobrança já no exercício financeiro 
vindouro que a lei seja publicada neste ano, em cumprimento ao princípio da 
anterioridade inserto no art. 150, 111, "b", da Constituição da República. Por 
esta razão, solicito regime de tramitação urgente para o presente projeto de 
lei. Belo Horizonte, 18 de novembro de 1999, José Augusto Trópia Reis, 
Secretário de Estado da Fazenda." 

Essa é a verdade, não a retórica que ouvimos. A verdade é que são novas 
taxas. São 129 novas taxas contra as pessoas. Apesar de, aqui, termos a 
posição do Deputado Adelmo Carneiro Leão favorável, o que ouvimos nas 
ruas e recebemos em nosso gabinete é uma manifestação contrária das 
pessoas a mais 129 taxas. Este Governo retirou a subvenção social - não falo 
da retirada da subvenção social da Assembléia Legislativa, porque sou contra 
a Assembléia Legislativa distribuir subvenção social -de todos os órgãos da 
administração, apesar de sabermos que na Loteria Mineira e em outros 
lugares há subvenção. 

O Poder Executivo é responsável por cuidar das crianças e idosos, mas, 
além de não cuidar e não subvencionar, ele quer aplicar taxas sobre os 
asilos, creches e indivíduos que trabalham com crianças e pessoas que 
apresentam problemas mentais. Isso não ocorre por causa do Código de 
Saúde, que é tão importante. A Oposição ajudou a aprová-lo aqui, na 
Assembléia, não apenas com votos, mas também com idéias. Somos-lhe 
favoráveis, mas as taxas, na verdade, são para o equilíbrio financeiro. Não 
vamos colocar esse Código em discussão, pois já foi aprovado. Essas taxas 
são para o equilíbrio financeiro. Vamos acabar com os sofismas. As pessoas 
conhecem a verdade: são mais taxas. O Secretário da Fazenda está dizendo 
que o projeto tem de tramitar em regime de urgência, porque ele precisa 
desse dinheiro para o próximo ano. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)*- Deputado João Leite, concordo 
com tudo que V. Exa. tem manifestado da tribuna, mas peço licença a V. Exa. 
para, neste aparte, tratar de uma outra matéria, porque quero vir, de público, 
e ainda nesta reunião, desculpar-me. Poderia fazê-lo particularmente, indo ao 
gabinete do Presidente da Assembléia. Assim, estaria desculpando-me, em 
particular, de algo dito em público. Entretanto, esse é um gesto de pessoas 
covardes. O que foi dito em público tem de ser desdito, ou explicado, em 
público. Sendo assim, peço-lhe licença para, de público, dizer ao Presidente 
Anderson Adauto que, em nenhum momento, foi minha intenção fazer uma 
denúncia contra sua pessoa. Estava apenas repercutindo uma questão que 
dizia respeito a outra pessoa, mas o Deputado Anderson Adauto cobrou-me 
uma postura que, no meu processo de reflexão- saí, subi até meu gabinete e 
pensei a respeito -, concluí que tinha razão. Disse-lhe que havia sido 
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respeitoso e cuidadoso com sua pessoa, mas ele me disse que eu deveria 
ou poderia tê-lo procurado pessoalmente e lhe exposto, primeiramente, a 
matéria que iria levantar, no mínimo, para lhe dar o direito de uma defesa 
prévia, junto a mim, apresentando-me alguns documentos. Isso é verdade: eu 
poderia e deveria ter agido dessa maneira. Como não tenho vergonha de 
assumir responsabilidades por meus erros, quero, de público, desculpar-me 
com o Presidente Anderson Adauto, por essa falta. Volto a dizer que, em 
nenhum momento, tive a intenção de fazer uma acusação direta a 
comportamento político ou postura pessoal do Deputado Anderson Adauto, 
entretanto, nos termos em que as questões foram postas, pode ter havido a 
sugestão de uma acusação à sua pessoa, apesar de não ser essa a minha 
intenção. A desculpa não é sobre isso, mas sobre o fato de eu não ter tido o 
cuidado que, no momento, ele me disse que deveria ter tomado. Deveria ter-
lhe procurado e dito o teor de meu pronunciamento, o que não fiz. Mas, ainda 
na mesma reunião plenária, tenho a oportunidade de retificar-me, pois temos 
sempre a oportunidade de nos reparar por nossos eventuais erros. Era esse 
reparo que gostaria de fazer. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Deputado Amilcar Martins, creio que é grandeza 
de V. Exa. trazer essa palavra ao Presidente desta Assembléia. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)*- Deputado João Leite, mesmo 
sendo um parlamentar inexperiente, no primeiro mandato, não poderia deixar 
de manifestar-me, dada a grandeza do gesto do Deputado Amilcar Martins. 
Temos de nos preservar mutuamente, principalmente quanto à figura do 
Presidente da nossa instituição. A lição de humildade do Deputado Amilcar 
Martins engrandece este parlamento, fazendo com que, cada vez mais, nos 
respeitemos mutuamente. 

O Deputado João Leite (concluindo) - Obrigado, Deputado Márcio 
Kangussu. 

Gostaria de concluir dizendo que, no que se refere a projetos que vêm 
dessa maneira, estamos recebendo um grande número de correspondências 
de entidades, de creches, de asilos, de pessoas que se sentem como se não 
tivessem sido ouvidas ou respeitadas. O Deputado Antônio Júlio apresentou 
um substitutivo que, de alguma forma, ameniza diferentes pontos do projeto 
original, pois, somente depois de haver chegado aqui, é que foi dispensado o 
recolhimento da microempresa, pois também teria de recolher, ao contrário 
das palavras do Deputado Adelmo Carneiro Leão de que as grandes 
empresas seriam taxadas. 

Há também a questão da vinculação das receitas resultantes das taxas aos 
prestadores de serviços que as justificam. Foram desvinculadas as taxas dos 
serviços de bombeiros, de segurança pública, da Polícia Militar. Isso 
aconteceu nesta Casa, pois não foi dessa forma que o projeto chegou. No 
entanto, ainda permanecem outras taxas, que têm manifestações contrárias 
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de vários setores. Por isso, queremos colocar a nossa posição contrária 
ao projeto. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, concordei com V. 
Exa. em não suspender a reunião, com relação ao projeto do Instituto de 
Terras. Pedi 1 O minutos, mas passaram-se 30. Os trabalhos continuaram, e, 
no entanto, não se votou nada. Gostaria de saber se o Palácio ·já se 
posicionou, se irá mandar. Se não, devemos comunicar ao povo de Minas 
Gerais que os sem-terras ficarão de fora. O fato é que fizemos um acordo 
com todas as bancadas, faz parte do esforço concentrado. O projeto é do 
Executivo, é um compromisso do Governador. Mas achamos que é uma 
discriminação injustificável. O Palácio mandou todos os projetos que queria 
para esta Casa. Por que tinha de deixar por último ou talvez para nem 
mandar o do Instituto de Terras? 

Aproveitando a visita do futuro Presidente do Instituto de Terras, o 
Deputado Marcos Helênio, que está aqui, sem saber o que acontecerá. 
Portanto, se for o caso, gostaria que V. Exa. nomeasse uma comissão de 
Líderes para buscar esse projeto. 

O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem feita pelo Deputado 
João Batista de Oliveira, a Presidência espera ter, no máximo até o final 
desta reunião, ou até às 18 horas, uma posição definitiva para comunicar a 
V.Exa. e aos demais Deputados. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do ex-

Deputado Marcos Helênio. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

imprensa, quero inicialmente cumprimentar o ex-Deputado Marcos Helênio, 
que, de uma forma democrática e transparente, nos faz uma visita nesta 
tarde, apresenta o seu pleito e mostra toda a sua luta em favor das pessoas 
que querem e precisam explorar a vastidão de Minas Gerais, utilizando a 
mão-de-obra do campo. 

De antemão, queremos hipotecar, em nosso nome, em nome do PSDB, 
das oposições e do PFL, a nossa solidariedade ao Marcos Helênio e ao 
Deputado João Batista, para que esse projeto possa vir, e, nesse esforço 
concentrado que estamos empreendendo, fruto de um amplo Acordo de 
Lideranças, possamos colocar esse projeto na pauta para a sua aprovação. 
Hipotecamos a nossa inteira solidariedade e esperamos que esse projeto 
possa aparecer e ser apreciado pelos Deputados. 

Sr. Presidente, com relação ao Projeto de Lei n° 705/99, na semana 
passada, tivemos a oportunidade de expressar a nossa opinião a esse 
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respeito do mesmo. É claro que, de lá para cá, muita coisa mudou. Houve 
evolução, um amplo acordo. E, nesse acordo, estamos manifestando as 
posições das oposições, sem ter a preocupação de obstruir, porque, se a 
Oposição quisesse obstruir, não quisesse cooperar, certamente as reuniões 
entrariam durante as festas natalinas e de fim de ano, e só encerraríamos o 
ano legislativo em janeiro ou fevereiro. 

Mas estamos aqui para cooperar e, é óbvio, temos o interesse e o direito 
de manifestar a nossa posição. O projeto de lei foi constitucionalmente 
enviado à Casa pelo Governador, está estribado na legislação, mas o maior 
ponto com que a Oposição não concorda, definitivamente, é a forma como o 
projeto foi enviado a esta Casa. Poderia ter sido encaminhado em agosto, 
setembro ou, até mesmo, em outubro, quando teríamos tido tempo suficiente 
para fazer um amplo debate a respeito. 

Muitos podem pensar que esse projeto não vai interferir na vida do cidadão 
comum, na vida do senhor, da senhora, na vida do mineiro. Grande engano! 
É um projeto que interfere fundamentalmente. Modifica algumas taxas no 
setor agropecuário - no IMA -, assim como no setor de saneamento básico, 
saúde, serviços essenciais a que todos recorremos no dia-a-dia. Então, 
pergunto: como podemos nós - não só a Oposição, mas também todo o 
Poder Legislativo - ficar diante de um projeto dessa natureza, que vai 
arrecadar milhões de reais no ano que vem, se esse dinheiro vai sair do 
bolso do contribuinte, do cidadão, do comerciante, do profissional liberal, do 
médico, do dentista, do psicólogo, de quem mantém asilos, creches, bancos 
de sangue, bancos de leite? Então, o projeto vai fundamentalmente mexer na 
vida de todos nós. Temos o prazo covarde de uma semana para analisar o 
projeto! 

Há pouco, a Deputada Elbe Brandão tinha apresentado um requerimento, 
solicitando que o projeto pudesse ter sido analisado na Comissão de 
Turismo. Apresentamos um requerimento para que a Comissão de Saúde 
pudesse analisar o projeto. E, em nome do entendimento, retiramos esses 
requerimentos para dar continuidade ao processo parlamentar. 

Mas é importante que a população saiba que o projeto está tramitando 
nesta Casa de uma forma absolutamente anormal. Deputados que hoje 
compõem a base governista, e, na legislatura passada, eram Oposição 
criticavam duramente projetos dessa natureza. O PT, na pessoa do ex-
Deputado Estadual Gilmar Machado, hoje Deputado Federal, "virava bicho", 
subia na tribuna, trazendo pacotes dessa natureza, onde escrevia "Feliz 
Natal" e assinava embaixo "Governador Eduardo Azeredo", numa forma de 
chamar a atenção e de mostrar todo o inconformismo das oposições, à 
época, e do PT. E, hoje, o que estamos observando é uma crítica do próprio 
PT, dos Deputados do PMDB, dos que mantêm a base governista, querendo 
convencer o povo de que as taxas são boas. Se o saudoso Cafunga fosse 
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vivo, diria aqui, hoje: "o errado é que é o certo". 

Vemos pessoas se manifestando, aplaudindo, Deputados hipotecando 
solidariedade e apoio a um projeto que vai provocar uma verdadeira sangria 
no bolso do contribuinte do Estado de Minas Gerais. E não é do contribuinte 
informal, não, daquele que não paga imposto e vai ficar na informalidade a 
vida toda. É de quem tem os seus negócios às claras. Vejam bem, é de quem 
já paga imposto. 

Então, o primeiro ponto é esse: o tempo exíguo que estamos tendo, 
covarde, de manifestar a apreciação do Legislativo. Um projeto que vai tirar 
milhões de reais do bolso do povo de Minas Gerais e que vai ser apreciado e 
votado a toque de caixa, rapidinho, no apagar das luzes, como o presente de 
Natal que o Governador Itamar Franco está trazendo ao povo do Estado de 
Minas Gerais. 

O segundo ponto que considero importante é que, entre essas 106 taxas 
apresentadas, o Deputado Antônio Júlio, num momento de grande lucidez, de 
rara felicidade, apresentou o seu substitutivo, retirando serviços essenciais, o 
que já é um grande avanço. Houve um contato das oposições com o 
Deputado Antônio Júlio, e ele, conscientemente, manifestou a sua vontade de 
retirar essas taxas. Aplaudimos a posição magnânima do Deputado, uma 
posição importante, poupando os asilos, as creches, os bancos de sangue, o 
microempresário do pagamento dessas taxas a partir do ano que vem. E 
apresentou mais. Acatou uma proposta nossa, das oposições, destinando 
parte dos recursos colocados à disposição da Secretaria da Saúde para o 
custeio, a manutenção de programas preventivos - câncer de mama, de útero 
e de próstata-, três tipos de cânceres que matam mulheres e homens. Então, 
20% dos recursos arrecadados com essa taxa que estarão na saúde servirão 
para o custeio e a manutenção desses programas. 

Mais uma vez, manifestamos aos Deputados Antônio Júlio e Rêmolo Aloise 
a nossa satisfação pontual ao acatar essas propostas, que são interessantes 
e importantes, que amenizam, refrescam um pouco o projeto. Mas, na sua 
essência, o projeto está sendo apresentado de forma absolutamente 
inoportuna. E as oposições têm contribuído com o Governo Itamar Franco. 

Recentemente, num acordo, fizemos a votação dos créditos tributários, que 
proporcionaram ao caixa do Governo do Estado nada mais, nada menos do 
que R$400.000.000,00. É uma folha de pagamento do funcionalismo público. 
Não emperramos a votação, não obstruímos. Tivemos a sensatez de ouvir os 
clamores, de ouvir o Presidente desta Casa, que tem sido um elo importante 
entre o Governo do Estado e o Poder Legislativo, e cooperamos no que foi 
possível. O projeto teve tempo de ser analisado. Veio o Secretário discutir 
com os Deputados, mostrou a importância de se arrecadarem esses créditos 
tributários, de pessoas que já deviam ao Estado, o que proporcionou a 
arrecadação de R$400.000.000,00. O projeto tramitou em 45 dias, em regime 
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Pelo que estou sabendo, no 2° turno, ele será recheado de uma nova taxa, 
a de segurança pública, mais uma que o cidadão vai pagar para manter a 
segurança pública. Mesmo neste ponto estamos dispostos a analisar, a ouvir 
as ponderações, a ajudar e a cooperar para que possamos encerrar este ano 
com tranqüilidade, mas também com transparência para a população do 
Estado de Minas Gerais. 

Nossa posição é esta. Somos contrários ao projeto. Não vamos obstruir, 
estaremos sempre presentes. De dez Deputados em Plenário, seis são da 
Oposição. Vamos votar todos os projetos, os de interesse do funcionalismo, 
vamos limpar a pauta e dar uma demonstração de maturidade, de sensatez, 
de equilíbrio, mostrando que, ao Poder Legislativo, interessa apenas a 
manutenção, a estabilidade do Estado. 

Resta ao Governo assumir o ônus de ter enviado esse projeto e não querer 
imputar à Oposição uma situação "sui generis". Estamos apresentando 
nossas manifestações contrárias ao projeto, porque ele é lesivo ao bolso 
popular, não interessa ao Estado. O principal pecado do projeto é não ter 
havido tempo para uma participação ampla da população, para se ouvirem 
todos os segmentos, os Secretários da Saúde, da Fazenda e Agricultura, 
para que pudessem se manifestar e, até mesmo, nos convencer da 
importância dessas taxas. Até o momento, não estou convencido. Fico com 
minha consciência, fico contra esse projeto, que foi mal enviado, às pressas e 
não trará nenhum benefício ao sofrido povo do Estado de Minas Gerais. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, mais uma vez, temos que subir a esta tribuna para dizer dos 
desmandos, do desrespeito não apenas a este parlamento, não apenas a um 
Poder independente, que é o Poder Legislativo, a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais, mas um desrespeito manifestado pelo Governador Itamar 
Franco pelo povo de Minas Gerais, o desrespeito manifestado pelo 
Governador Itamar Franco com a democracia, pela maneira de encaminhar 
as questões. Em outros tempos, em tempos que não vão tão longe na nossa 
memória, muito recentemente, essas galerias estariam lotadas de pessoas 
gritando, protestando contra projetos dessa natureza, parecidos com esse. 

Talvez não tão virulentos, talvez agredissem menos a consciência das 
pessoas, agredissem menos o bolso do contribuinte, das pequenas empresas 
e daqueles que, com muito esforço, trabalham e produzem para gerar 
empregos para a grandeza do nosso Estado e da nossa economia. 

No entanto, a vontade desse Governador imperial, que desconhece a 
noção de limite, nesse momento, se faz presente através desse "boeing 705", 
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esse projeto de lei que vem, no final dos nossos trabalhos, para tentar 
impor goela abaixo da população e dos Deputados desta Casa a criação de 
novas taxas, que vão onerar, de forma inaceitável, a população. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Obrigado, Deputado Amilcar Martins. 
Gostaria, na linha de pensamento de V. Exa., de dizer que o Governador do 
Estado, conforme o "Diário do Executivo" de hoje, promove vários Delegados. 
Tivemos a oportunidade de concordar com S. Exa. em várias promoções de 
Delegados que estão realizando um grande trabalho, como o Dr. Antônio 
Gama Júnior e outros. 

No entanto, é impressionante, porque vemos a promoção do Delegado 
Anderson Pires Bahia, o mesmo que agrediu o Deputado Durval Ângelo na 
Delegacia de Furtos e Roubos. Naquela oportunidade, os Promotores da 
Vara de Execução Criminal, que foram inspecionar essa Delegacia, tiveram 
seu carro danificado, pneus rasgados. Esses atos de selvageria foram 
praticados, e esse Delegado que lá estava foi promovido pelo Governador. 
Promoveu, ainda, o Delegado André Luiz da Rocha, condenado pela tortura 
ao tesoureiro do Banco do Brasil Sidney Kangussu, da Agência de Betim. 

Pasmem, os Delegados Jair Hélio da Silva e Hilário Alves Teixeira - o 
Deputado Durval Ângelo solicitou, e a Assembléia Legislativa realizou uma 
CP! recentemente - eram os Delegados de Santa Luzia, onde tivemos a 
maioria das denúncias de facilitação de carteiras de habilitação. Cada vez 
que a banca examinadora ia a Santa Luzia, tínhamos 3 mil exames. A última 
vez que a banca esteve em Santa Luzia, tivemos 36 exames. Pois esses 
senhores foram promovidos pelo Governador do Estado. Trata-se de um 
desrespeito total. 

O Deputado Amilcar Martins - Agradeço o aparte do Deputado João Leite. 
Tive a oportunidade de dizer, hoje, que o Governador Itamar Franco, ao invés 
de ser louvado e cumprimentado pela coragem que tem de exonerar alguns 
auxiliares que não mereceriam estar exercendo funções públicas, deveria ser 
censurado pela indicação e nomeação de pessoas que não deveriam estar 
no serviço público, em cargos de confiança. 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte) - Nobre Deputado Amilcar Martins_; 
primeiro, quero agradecer a referência feita pelo Deputado João Leite. E 
lamentável. 

Solicito, de público, ao Líder Alberto Pinto Coelho que entre imediatamente 
em contato com o Governo. Acho que é uma ofensa a todos os que lutam 
pela cidadania, pelos direitos humanos neste Estado ver esses Delegados 
promovidos. Hoje mesmo, fiz uma denúncia da época do Governador 
Eduardo Azeredo: a promoção de dois Delegados que foram indicados como 
torturadores na CPI do Sistema Carcerário. 

Então, solicito ao Líder Alberto Pinto Coelho que cobre do Governo 
informações, porque esse fato deve ter acontecido sob a responsabilidade da 
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Secretaria da Segurança Pública. Tenho certeza de que o Governador 
não tem conhecimento dele. É necessário, ainda, que haja a revogação 
dessas promoções. É uma ofensa, um absurdo isso acontecer num Estado 
que está se preocupando com a questão dos direitos humanos, da segurança 
pública. 

Esse é um dia de tristeza, em que assistimos a um episódio como esse. 
Aliás, os Delegados estão afastados. Como se diz na gíria policial, estão nos 
corredores. Então, não poderiam ser promovidos. Também estão indiciados, 
quanto ao caso de Santa Luzia, no inquérito de fraude com carteira de 
habilitação. 

Então, agradeço ao Deputado João Leite e faço um apelo ao Líder do 
Governo, para que se informe a respeito dessa questão. 

O Deputado Amilcar Martins* - Agradeço o aparte do Deputado Durval 
Ângelo e volto ao motivo que me trouxe a esta tribuna: discutir, criticar, 
condenar o desrespeito, a impropriedade do envio do Projeto n° 705 à 
Assembléia Legislativa. 

Não se cuidou dos interesses do contribuinte. Não se examinaram os 
aspectos sociais envolvidos na criação dessas novas taxas. O intuito é 
meramente arrecadador. E esse Governo teve a coragem de dizer que 
estava conseguindo o equilíbrio financeiro do Estado e que o único aumento 
efetivo de receita ocorreu não por ação própria da administração estadual, 
mas única e exclusivamente por causa do aumento do preço dos 
combustíveis, das tarifas de energia elétrica. 

Esse aumento repassa ao ICMS, aos cofres do Estado, mensalmente, uma 
quantia não inferior a R$50.000.000,00 por mês. Nem assim esse 
Governador incompetente, que só quer fazer "road show"; que só quer viajar; 
que descuida do Estado; que não sabe o que acontece aqui; que ainda não 
assumiu o Governo do Estado; que ainda não largou o palanque das eleições 
ou já subiu no palanque das próximas - não se sabe bem -, deixa de lado 
essa voracidade de geração de recursos. No primeiro momento, envia um 
projeto que tem o desplante, o desrespeito, o descalabro, a desonra de tentar 
impor taxas sobre bancos de leite, bancos de sangue, asilos e creches, que 
cuidam, sobretudo, das crianças carentes do nosso Estado. 

Pois muito bem. A Oposição tem cumprido com seriedade o seu papel 
nesta Casa. Todos gritamos e, junto com o nosso grito, há a sensbilidade e o 
grito de alguns membros da base governista. Não é a primeira vez que isso 
acontece neste período legislativo. Todos se lembram do episódio que diz 
respeito àquele projeto de anistia dos policiais militares, o primeiro enviado a 
esta Casa pelo Governador Itamar Franco, que é uma vergonha que ficará 
para sempre registrada nos anais da Assembléia Legislativa, um projeto 
vergonhoso e que não faz justiça à tradição da política feita em Minas Gerais. 

Todos se lembram que era um projeto que, de maneira simplista, rasteira, 
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concedia anistia a todos os policiais militares, dando-lhes aposentadoria 
integral, inclusive àqueles com um ou dois anos de serviço na Polícia Militar. 
Foi o nosso grito, a nossa palavra enérgica que obrigou o Governador Itamar 
Franco a recuar, que forçou a transformação daquele projeto, fazendo-o ver a 
injustiça que se cometia. Mesmo derrotados, no momento posterior, nós, da 
Oposição, cumprimos o nosso papel, o papel que nos cabe nos regimes 
democráticos, de fiscalização dos atos do Poder Executivo. E conseguimos 
um avanço importante, porque aquele desvario desse Governador desvairado 
não se perpetuou contra os interesses de Minas e dos mineiros. 

Agora, mais uma vez, algumas conquistas importantes, alguns avanços 
importantes, em relação ao projeto original, estão ocorrendo. Muitas das 
injustiças contidas no projeto original já foram corrigidas pelo trabalho dos 
Deputados Rêmolo Aloise e Antônio Júlio, pela sensibilidade de alguns 
Deputados, que, mesmo sendo da base de sustentação do Governo, sabem 
perfeitamente que não é possível incorporar no seu currículo político, na sua 
história política, a vergonha de aprovar um projeto que cometia e continua 
cometendo tantas injustiças. Aqui estamos para separar o joio do trigo, para 
atribuir responsabilidades e, volto a dizer, a responsabilidade não é dos 
Deputados da base governista, embora tenham um compromisso com o 
Governo. A responsabilidade dessas injustiças, cometidas contra os 
interesses da população, a criação de novas taxas injustas que vão onerar a 
população de Minas Gerais, é exclusivamente de uma só pessoa, que atende 
pelo nome de Itamar Franco, é o responsável por esse projeto, responde pelo 
Governo de Minas Gerais. Não adianta, mais uma vez, dizer, como tem dito, 
que não sabia, que desconhecia. É o que tem feito desde o seu primeiro dia 
de governo. Afinal de contas, o que esse Governador sabe sobre Minas? Se 
não sabe do que está acontecendo no âmbito do seu próprio Governo, 
saberá de que, afinal? Seus assuntos estão ligados a Paris? Ele quer mudar, 
para lá, o Governo de Minas? Mande um projeto para a Assembléia 
Legislativa que o discutiremos. É isso que ele está querendo? De que 
entende, afinal de contas? Qual a especialidade desse Governador? Não 
sabe dos seus auxiliares, não sabe dos autos, não sabe dos projetos que 
estão sendo enviados a esta Casa. Não sei ainda muito bem qual é a desse 
Governador. Não sei quais as suas intenções, além daquelas que são 
explícitas. É candidato à Presidência da República, e disso todos sabemos. 

Mas será possível que, pelo menos por alguns minutos, por um ou dois 
dias por semana, ele não pode largar a campanha para a Presidência da 
República e cuidar um pouco dos assuntos pertinentes ao Governo de 
Minas? Será que a população de Minas Gerais, que o elegeu, não merece 
um tratamento mais respeitoso? 

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte concedido pelo 
nobre Deputado Amilcar Martins. Parabenizo-o pelo seu pronunciamento, que 
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é coerente. V. Exa. vem cumprindo bem seu papel, é uma Oposição que 
está olhando com bons olhos o interesse do nosso povo, e quero parabenizá-
lo. Quero dizer, também, que nós, da Situação, estamos sensíveis, tanto que 
paramos várias vezes esta Assembléia, no dia de hoje, para negociarmos, 
juntamente com a Oposição, um melhor caminho para o Projeto n° 705, 
assim como em todas as vezes em que isso for necessário para se buscar 
um consenso. Quero lembrar o trabalho, não só da Situação, mas também da 
Oposição, que vem desempenhando seu papel. A Assembléia existe, e todos 
nós estamos aqui para aperfeiçoar tudo o que vem à discussão em Plenário e 
nas comissões. Quero dizer que o projeto já está bem melhorado, com a 
participação de todos. Isso é normal, fui Prefeito e sei que o Executivo faz um 
projeto, juntamente com sua assessoria, e às vezes algumas distorções 
acontecem. 

O Governador tem uma preocupação, sim. Estou vindo do Palácio, onde 
estava assistindo à criação da segunda fase do Fundo de Assistência à 
Infância e à Adolescência, que cria com a sociedade civil um fundo que não 
onera ninguém, não exige nada dos cofres públicos. O objetivo é atender às 
necessidades reais da infância e da adolescência, nessa situação alarmante 
que existe em nossa sociedade. 

Com relação à França, o Governador trouxe de lá um projeto para a 
segurança pública de Minas Gerais. A França tem um bom projeto. Na última 
sexta-feira, esteve aqui uma comissão de segurança da França, e ele pôde 
receber o projeto. Está buscando o melhor para a segurança em Minas 
Gerais. 

Ainda com relação à polícia, foi um projeto que precisou ser melhorado, 
pois tinha distorções, concordamos, mas esta Casa, mais uma vez, 
exercendo seu papel, pôde aperfeiçoá-lo, dando aos policiais o que era 
melhor para eles, sem trazer uma situação constrangedora, que nem eles 
mesmos queriam, que era de serem aposentados indevidamente. 

Cumprimento V. Exa., que está exercendo bem seu papel. Cumprimento a 
Oposição, que hoje, juntamente com todas as lideranças da Situação, buscou 
esse entendimento para que o Projeto de Lei n° 705 não penalize 
indevidamente as instituições, principalmente da área social. Agradeço, mais 
uma vez, ao nobre amigo Amilcar Martins por este aparte. 

O Deputado Amilcar Martins* - Obrigado, Deputado Doutor Viana. 
Concordo com V. Exa, pois é graças à sensibilidade desta Casa, dos 
Deputados da Assembléia Legislativa, incluindo, é claro, a base governista, 
que muitas injustiças deixarão de ser cometidas contra a população de Minas 
Gerais, contra as pequenas empresas que prestam serviços honrados a esta 
população. Concordo com V. Exa. e o cumprimento por essa postura de 
reconhecer, mesmo pertencendo à base governista, sob o comando do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, que existe essa sensibilidade de 
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procurarmos aperfeiçoar os projetos. 

Isso é verdade. Por isso, disse que não é intenção da Oposição fazer 
obstrução. Tomamos uma decisão, assumimos compromissos e estamos 
cumprindo. Gostaríamos, apenas, de firmar, com clareza, uma posição. Nós, 
da base de Oposição na Assembléia Legislativa, ou seja, os Deputados do 
PSDB, do PFL e do PSN, somos contra o Projeto de Lei n° 705/99. 
Votaremos contra esse projeto, porque foi inadequada a sua tramitação nesta 
Casa e porque é inoportuno, pois veio no momento final dos trabalhos desta 
Casa Legislativa e está sendo enfiado goela abaixo dos Deputados. 
Entendemos que ele gera injustiças, apesar das muitas que já foram 
corrigidas. Com absoluta clareza, afirmamos que o único responsável pela 
criação dessas taxas deveria ser encontrado no Palácio da Liberdade. Não 
posso afirmar isso aos Srs. Deputados e à população, porque, na maioria das 
vezes, ele não está lá. Ele pode ser procurado no Palácio da Liberdade, pois 
é o Governador de Minas Gerais, Itamar Franco. Ele é o autor desse projeto 
e é o responsável por essa ganância, ou seja, por essa vontade alucinada de 
gerar novos recursos para os cofres de Minas, sem se sensibilizar com 
aspectos que dizem respeito às questões sociais e com o impacto que terá 
sobre a população e sobre as pequenas empresas do nosso Estado. Por 
essa razão, votaremos contra esse projeto, de maneira serena, mas firme, 
atentos ao nosso papel. Cabe, nas democracias, à Oposição, o papel de 
estabelecer o contraditório. Não abriremos mão desse papel. Independente 
das incompreensões e das questões circunstanciais, estaremos sempre aqui, 
vigilantes e atentos, para denunciar, à população de Minas Gerais, os 
abusos, as arbitrariedades e os absurdos cometidos contra os interesses da 
população de Minas Gerais. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, discuti esse 

Projeto de Lei n° 705, que alguns estão chamando de "boeing 705", porque 
está aterrissando aqui na Assembléia Legislativa, sem autonomia. 
Primeiramente, gostaríamos de dizer que acreditamos que poucos 
Deputados tenham condições de votar, conscientemente, esse projeto. Ele 
chegou à Casa ao apagar das luzes. Para aproveitar a fala do Deputado 
Adelmo Carneiro Leão, ainda que ficássemos até o dia 31, ou todo o mês de 
janeiro, esse tempo não seria suficiente para termos a clareza de poder votar 
com consciência esse projeto. Em um primeiro momento, numa primeira 
olhada, sem que tenha havido uma discussão mais profunda a respeito do 
assunto, o Deputado Antônio Júlio já cortou muita coisa desse projeto. 

Depois, o Deputado Rêmolo Aloise, com outra olhada, cortou mais um 
tanto de coisas. E o que vamos nos perguntar é: se demorássemos mais 
nesse processo de debate e discussão, muitas dessas coisas e muitas 
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dessas taxas não existiriam. 

O que estamos fazendo aqui, nós, Deputados? Tentando adivinhar. Falo 
com o Deputado Sebastião Navarro Vieira: vai se cobrar R$200,00 das 
clínicas de fonoaudiologia. Ele diz: "é muito, é pouco, é justo, é razoável? 
Deve-se ou não cobrar?". Não sei. Não sabemos. Não tivemos tempo para 
debater com a sociedade, que representamos. Nossa democracia é 
representativa. Então, se represento a sociedade, que é organizada, isso vai 
implicar prejuízo ou benefício para essa sociedade; devo, por isso, consultá-
la. 

Estranha-me muito o fato de alguns partidos que, no passado, diziam que 
não votavam sem um debate ou uma discussão terem, hoje, mudado seu 
discurso. Basta ser do Governo para não precisarmos mais discutir. Vejam os 
senhores. 

Havia uma taxa de agrotóxicos, aqui, de R$1.500,00; perguntamos: é muito 
ou pouco? Aí, o relator olhou, achou que era muito e baixou para R$300,00. 
De R$1.500,00 para R$300,00. E ainda perguntamos: é muito ou pouco? Isso 
é justo, razoável, ou é agressivo? Não sabemos. Não ouvi a sociedade. Não 
terei tempo para ouvi-la. Mas está aqui o projeto, e temos de votá-lo. De que 
maneira? Não sei. É do Governo e votamos a favor, não é do Governo e 
votamos contra? Será que a sociedade espera isso de nós, parlamentares, 
representantes do povo? 

Outras taxas que estão aqui, disse o Deputado Adelmo Carneiro Leão que 
não vamos cobrar do contribuinte. Talvez não tenha lido, porque, de acordo 
com o projeto, quando chamarmos o Corpo de Bombeiros, vamos pagar uma 
taxa de R$7,00. Cada vez que precisar chamar o Corpo de Bombeiros, vou 
pagar R$7,00. Fico pensando no assalariado, que ganha salário mínimo. 
Sente um cheiro de fumaça em sua casa, mas vai pensar se chama o Corpo 
de Bombeiros, porque terá de pagar R$7,00. E se não for nada? Daí a pouco, 
pode ter sua casa incendiada, porque lhe faltou dinheiro para isso. 

Isso é do contribuinte, do cidadão. O cidadão que está nos assistindo em 
casa vai se perguntar: não pago impostos para que o Estado me dê 
segurança pública, no caso de risco de incêndio? Para que tenha uma 
estrutura de Corpo de Bombeiros para nos atender? Mas vou ter de pagar 
novamente. Como o cidadão vai entender isso? 

Vimos o absurdo de pessoas - claro, devem ser do PT, ou, sei lá, seus 
assessores - aplaudindo a criação de taxas. Será que as ruas estão 
aplaudindo, ou os sindicalistas também viraram governistas? 

É tudo bonitinho. É tudo engraçadinho. Não é assim que vemos. Como 
poderemos entrar de recesso com a consciência tranqüila, se sabemos que 
votaremos aqui coisas que nem conhecemos? Não sabemos se é bom, ruim, 
pouco, ou muito. Quando a Oposição começou a denunciar a Situação, o 
Governo recuou. Quem sabe, se prorrogarmos um pouco mais, no final 
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conseguiremos reduzir de 129 para 30, 25 ou 15, até que o Governo 
perceba que não pode ser dessa maneira? No ano que vem, teremos tempo. 
Começaremos a próxima sessão legislativa, e poderão entrar com esse 
projeto. Vamos discutir com os sanitaristas, os hospitais, a classe médica, os 
produtores rurais e a sociedade organizada, pois todos estão pagando, de 
uma forma ou de outra, por isso. Não é possível aceitar o que o Governo está 
querendo fazer, pois essa é uma verdadeira agressão ao cidadão e à 
sociedade. Ao apagar das luzes, chega esse projeto, para que não haja 
tempo de a sociedade saber que essas taxas estão sendo votadas e serão 
aprovadas, sem sequer termos o direito, como representantes do povo, de 
discutir sua conveniência. Pode ser até que, ouvindo a sociedade, 
concluamos que determinadas taxas poderiam ser cobradas, mas como 
poderei saber, se me foi negado o direito de discutir com essa mesma 
sociedade. 

Ouvimos todas as justificativas. Fiquei, inclusive, encantado com a palavra 
do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Imaginei que não estivesse na 
Assembléia de Minas e que outro projeto estivesse sendo discutido, porque 
dizia que tal projeto objetivava uma fiscalização mais eficiente. No entanto, 
lemos a mensagem do Secretário, em que a justificativa diz o seguinte: 
aumentar a arrecadação, para fechar o caixa do Estado, que está deficiente. 
Nesse ponto, perguntamos: será que é realmente para melhorar o serviço ou 
apenas para melhorar o caixa do Estado? Com regime de caixa único, tudo é 
muito simples: tudo vai para um caixa só, e o Governo faz o que quer com 
ele. Até mesmo do FUNDESE, um fundo criado por esta Casa, com 
R$50.000.000,00, nem um centavo foi liberado para as pequenas e as 
microempresas. Isso deveria ser para capital de giro, a fim de financiar essas 
empresas. 

O que acontece, então? Aumenta-se a arrecadação. Com o Projeto de Lei 
n° 351, aumentaremos mais a arrecadação, mas esse dinheiro não chega até 
quem deveria chegar. No caso das pequenas e das microempresas, o 
dinheiro seria destinado a financiamento e capital de giro, permitindo-se o 
crescimento e, às vezes, a sobrevivência dessas empresas. Entretanto, 
nenhum centavo chegou até elas, pois a burocracia é tão complexa, que 
ninguém tem acesso aos recursos. E o Governo o que faz? Pega os 
R$50.000.000,00 do BDMG e lança no caixa único, para fazer suas 
despesas, desviando novamente os recursos de sua finalidade. 

Todas essas taxas- depois do que falou o Secretário da Fazenda- também 
vão para o caixa único, e, assim, continuamos sem fiscalização, continuamos 
sem a prestação do serviço, sem a qualidade do serviço. Aí, mais uma vez, 
iludiu-se o povo mineiro. As taxas foram aumentadas mais uma vez. O povo 
já não suporta isso, ou seja, taxa aumentada e nenhum serviço prestado. Ao 
contrário, o serviço prestado é deficiente. 

~--------------------------------------------------------------~ 
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Então, perguntaria: quanto deve ser cobrado para dar permissão de 

trânsito para produtos de origem vegetal? E se dissesse para V.Exas. que a 
taxa seria de R$100,00? Isso seria razoável? Seria muito ou pouco? A 
sociedade diria que deve ser um valor bom, pois são somente R$100,00. Se 
falasse R$100,00, seria uma exorbitância, porque aqui está se falando em 
R$10,00. Agora, se citasse R$10,00 para o caso da usina de beneficiamento 
de sementes, seria muito ou pouco? Todos iriam dizer que se o outro é 
R$10,00, esse também seria no mesmo valor. Mas esse é R$150,00. Então, 
quais foram os critérios adotados? Como vou votar um projeto se não 
conheço os critérios estabelecidos? Quais as implicações disso? Vimos as 
questões dos leilões. Eram cobrados R$497,00. Durante uma pequena 
discussão, que foi feita muito rapidamente - porque, quanto a esse projeto, 
tudo é corrido -, descobriu-se que seria uma exorbitância, considerando-se 
que em leilões se arrecada muito pouco. Aí, baixou-se novamente. Então, 
estamos assim, "no chute". Como faço uma lei que instituirá taxas, que 
resultará em prejuízos, em gastos, sem nenhum critério? Não é possível. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Miguel Martini, concordo 
com V. Exa., especialmente quanto ao tempo que temos para discutir essa 
matéria, que é importante para o Executivo, pois, como vimos pela 
mensagem do Secretário da Fazenda, tem de ser aprovada, a fim de que o 
Governo possa cobrá-las no ano que vem, para conseguir o equilíbrio 
necessário. Para tanto, precisa de recursos. Mas a Assembléia Legislativa 
não pode ser movida pelo interesse do Poder Executivo. 

Estamos vendo o Deputado João Batista de Oliveira defendendo o Instituto 
da Terra. A Oposição também deseja votar esse projeto. No entanto, no que 
diz respeito à reforma agrária, que era uma prioridade para este Governo, era 
algo de suma importância, até hoje não temos a Secretaria para cuidar dela, 
e também não temos o Instituto da Terra. Estamos aqui, Deputado Miguel 
Martini, esperando que o Governo tenha alguma velocidade com relação ao 
Instituto da Terra. Apesar de estarem ocorrendo vários conflitos em Minas 
Gerais -a Comissão de Direitos Humanos recebeu denúncias do Triângulo e 
do Jequitinhonha contra a atuação de milícias armadas contra pessoas que 
estão ocupando terras -, não são dadas ao Deputado Marcos Helênio, 
pessoa escolhida para cuidar da reforma agrária, condições para que possa 
atender a essas situações, algumas de emergência, porque pessoas correm 
risco de vida por causa dos confrontos, outras, para que seja criada uma 
política de reforma agrária, porque, efetivamente, não vimos nada. Vimos um 
esforço, um entusiasmo do Deputado Marcos Helênio. No entanto, por parte 
do Governo, absolutamente nada. Enquanto isso, o Deputado João Batista 
de Oliveira reivindica o Instituto da Terra. Mas o Governo está lento. Mas no 
que se refere às taxas, o "Boeing 705" vem velozmente, querendo aterrissar 
no próximo ano, cobrando as taxas dos cidadãos de Minas Gerais. Enquanto 
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isso, as pessoas que, neste período de chuvas, estão acampadas nas 
rodovias, aguardando as terras, também aguardam que o Governo envie 
para a Assembléia Legislativa a criação do Instituto da Terra. O Deputado 
Marcos Helênio aguarda. Que lentidão! De um lado, as taxas, que, como V. 
Exa. traduz muito bem, estão a jato, velozes. Do outro lado, o Instituto da 
Terra, prioridade deste Governo, mas uma proposta lenta como um bicho-
preguiça, bem devagar. Será que chega até o final desta sessão legislativa, 
Deputado Miguel Martini? O "boeing" passará, mas o Instituto da Terra 
chegará? 

O Deputado Miguel Martini - Acho difícil. Porque fazer discurso é fácil, 
governar é difícil. Promover ações concretas de governo é difícil. Mas desde 
um primeiro momento, Deputado João Leite, nos lembramos de que, das 
promessas de campanha do Governador, nenhuma foi cumprida. As que 
conseguimos viabilizar, foi por meio do Poder Legislativo, que resolveu o 
problema! Foi o Poder Legislativo que teve de entrar para solucionar o 
impasse criado, com a questão dos policiais que seriam anistiados. Tivemos 
de fazer uma mágica por meio de uma emenda à Constituição para resolver 
aquele problema. Houve a promessa da criação da Secretaria de Turismo, 
que foi criada e não tinha destinação de um centavo no orçamento que nos 
chegou. Veio a promessa e estou esperando para ver onde vai ser. Dizem 
que teria um tal de "construindo um orçamento participativo" e não sei onde 
está essa verba para contemplar isso! 

O que estamos vendo é que se extinguiu a Secretaria de Assuntos 
Municipais e aí houve a dotação orçamentária: quase R$50.000.000,00 para 
a secretaria extinta. Cria-se a Secretaria de Turismo e nem um centavo 
destinado de recursos. O que estamos vendo é que há um discurso bonito 
para a mídia. Para aquilo que ocupa espaço, aí as notícias chegam! Agora, 
ação de Governo mesmo, não vemos. Vemos é o Secretário de 
Administração ir ao jornal dizer: "Não dá para pagar o 13°-salário, porque o 
déficit mensal é de quase R$100.000.000,00". Passados 20 dias, diz: "Minas 
resolveu o problema, reduzimos o déficit, e estamos apenas com 
R$30.000.000,00". Daí 5, 10, 20 dias, diz: "Minas está com problemas: 
R$80.000.000,00 de déficit mensal". E ficamos nos perguntando: onde está a 
verdade? Volto a perguntar ao Presidente: fizemos requerimento para que o 
Secretário da Fazenda nos fornecesse quanto foi arrecadado pelo Tesouro. 
Olha que não fomos nós, da Oposição, só aprovamos o requerimento. Foi do 
Deputado Rogério Correia, Líder do PT. Quanto o Governador arrecadou a 
mais, com a lei de anistia fiscal, com a operação de crédito da CEMIG, com o 
aumento da receita de combustível e energia elétrica? Isso sabemos, mas e 
o resto? Não sabemos. Hoje aprovamos um requerimento de setembro e 
precisaríamos da informação no dia seguinte. Foi aprovado agora, e como 
vamos entrar em recesso, lá para abril, maio, talvez se consiga ter essa 
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informação. É isso que estamos vendo: discurso bonito. Prática, 
nenhuma. Reforma da previdência - cadê a reforma da previdência? Fui 
numa última reunião e estão pensando ainda numa adequação do texto 
constitucional, para se adequar à Emenda n° 20, para depois se pensar em 
que projeto de Previdência vamos ter para o Estado. Até que acabem os 4 
anos de Governo - e graças a Deus! -, porque esse mal vai passar ... Um dia 
tem de passar, temos que ter uma nova esperança lá na frente ... E, aí, o que 
vemos? A única coisa que vemos: serviço de segurança, péssimo; serviço 
médico, péssimo; mas as taxas estão sendo criadas. 

Veja, estou com o projeto em mãos, e diz o seguinte: "Art. 4°: O item 1 da 
Tabela A da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, fica acrescido dos 
seguintes subitens". 

Prestem atenção, se se mencionasse produto agrotóxico por produto e se 
dissesse que a taxa é de R$200,00, isso é muito ou pouco? Devem estar 
pensando: deve ser um valor bom. Mas está aqui: R$1.500,00. E, aí, 
perguntamos: e de muda, por milheiro ou fração, quanto deve ser? Uns 
R$100,00. Mas são R$5,00. Como vamos votar uma tabela dessas, uma 
quantidade de taxas dessas, se não temos referências para saber se é certo, 
se é muito, se é pouco, se convém, se não convém, que alcance vai ter isso? 
Não temos condições de votar esse projeto de lei. É muito difícil para nós. 
Como vamos chegar às nossas bases? Vou chegar tranqüilo, porque votarei 
contra, mas, se alguém vier a votar favoravelmente, como explicará quando o 
eleitor lhe perguntar: "Como votou aquelas taxas?" "Que taxas?" "Aquelas 
taxas." Era muito? Era pouco? Não sei. Então, não é possível. 

Posso dizer, por conhecer a maioria das Casas Legislativas do País, que 
Minas tem uma das melhores Assembléias Legislativas. E aí quero até louvar 
o Presidente Anderson Adauto, que tem aplicado uma seriedade cada vez 
maior na condução desta Casa. E esta Casa tem de primar pela seriedade na 
votação das proposições apresentadas. Não dá para votarmos mais na base 
da adivinhação. Não dá para ficarmos acreditando que está certo, sem 
nenhuma consistência, sem argumentação consistente, sem nenhum dado, 
sem fundamentação objetiva. O que estamos fazendo é "chutando", tentando 
adivinhar se vai dar certo, se vai dar errado. Só que votar de qualquer 
maneira implica prejuízo para o cidadão e para a sociedade. Aí é que está o 
problema, porque se votássemos aqui voto de congratulações para quem 
quer que seja, tudo bem, não atrapalha a vida de ninguém. Mas não, o que 
estamos dizendo é que se chamar o corpo de bombeiros, vai-se pagar mais 
R$7,00 por chamada. O agricultor vai ter de pagar mais, o médico, a clínica, 
o asilo, a creche, todo o mundo vai ter de pagar mais. Então, se vou criar 
esse custo a mais para o cidadão, devo ter critérios. E vejam, tenho a certeza 
de que muitas dessas taxas que estão aqui podem perfeitamente ser 
reduzidas. Em duas olhadas que demos aqui conseguimos reduzir uma de 
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R$1.500,00 para R$300,00; outra, de R$497,00, para, aproximadamente, 
R$100,00 ou R$150,00. 

Fica aqui o nosso apelo, a nossa vigilância, fica aqui, mais do que isso, a 
nossa denúncia e o alerta. Nobres pares desta Casa, a sociedade espera que 
cada um de nós, ao exercer o voto, que o faça conscientemente, ainda que 
discordante de A, de B ou de C, mas conscientemente, sabendo o que está 
votando, sabendo se é justo ou injusto, se é pouco, muito ou razoável. O 
nosso propósito aqui é o de sempre buscar o razoável, o justo. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte)- Queria cumprimentá-lo, Deputado 
Miguel Martini, pela sua fala, pela sua exposição, pelos seus conhecimentos 
com relação a este projeto, sobre o qual já tivemos oportunidade de nos 
manifestar. Aproveitaria este aparte para ler manifestação da FAEMG, 
encaminhada a esta Casa.(- Lê:) 

"Em nome dos produtores rurais de Minas Gerais, devo manifestar nossa 
apreensão face ao projeto de autoria do Executivo, em fase de votação nessa 
Casa, criando mais taxas sobre serviços do IMA - Instituto Mineiro de 
Agropecuária. A primeira preocupação é com a progressiva inviabilização da 
atividade rural, submetida a ônus de todas as espécies e procedências. Na 
seqüência, preocupa-nos a desenvoltura com que o Estado avança em sua 
voracidade tributária, a ponto de desprezar parâmetros legais e do bom-
senso. Pareceres dos melhores tributaristas demonstram que organismos 
como o IMA devem ser mantidos pelos impostos do Estado, pagos pelo 
conjunto da sociedade. Mesmo assim, o IMA já é subvencionado pelo 
recolhimento de taxas constantes da Tabela A, itens de 1.1 a 1.6 anexa à Lei 
n° 6.763/75, que são em número de 27, específicas da área rural. É aflitivo 
registrar que o Executivo despreza doutrinas tributárias e definições 
constitucionais para criar mais taxas, das quais 13 incidem sobre a atividade 
rural, quando o conjunto das atividades do IMA está sustentado por impostos 
e taxas vigentes. Temos como fundamental contarmos com a atuação e 
atenção de V. Exa., no sentido de impedir mais esse artifício tributário, que 
serve apenas para construir um emaranhado incompreensível e de correção 
quase impossível. Atenciosamente, pela FAEMG, o Presidente Gilman Viana 
Rodrigues." Aqui gostaríamos de enfatizar, através deste documento, enviado 
por um setor da sociedade, os vários setores que estão sendo atingidos por 
essa tributação. Gostaríamos de agradecer-lhe o aparte a mim concedido e 
de somarmos com V. Exa. 

O Deputado Miguel Martini - V. Exa. é que me engrandece com um aparte 
tão lúcido, trazendo essa denúncia. Se a FAEMG, ao se manifestar, já se 
pronunciou contrariamente, imaginem todas as outras entidades? Como é 
que vamos votar sem ouvir essas outras entidades? Como é que poderemos 
votar? Estou lendo aqui que há uma febre de R$300,00 e uma de R$200,00. 
Há uma enorme quantidade de taxas de R$300,00. Depois, uma quantidade 
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Infelizmente, Sr. Presidente, o nosso tempo foi muito curto, mas ainda 
teremos tempo para encaminhar a votação. Muito obrigado. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 

Interno, prorroga a reunião até às 19h59min. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto 

pode ser olhado de várias formas, como os Deputados que me antecederam 
nesta tribuna já tiveram a oportunidade de dizer. 

Quando se critica a área federal, é exatamente por não ter havido a 
reforma tributária, que é a expectativa de toda a sociedade. Por causa não só 
do número de taxas e impostos, mas também pela complexidade e pelo 
volume delas é que estamos, neste momento, discutindo um projeto que vem 
trazer mais ônus para o contribuinte e, em última análise, para toda a 
sociedade. 

No meu entendimento, com esse projeto, estamos na contramão em 
relação aos anseios da sociedade. Quando, de forma inequívoca, todos os 
seus segmentos reclamam uma reforma tributária no País, em Minas ainda 
estamos discutindo a ampliação de taxas. Ou seja, enquanto a área federal 
não consegue fechar essa reforma, em Minas o Governador pretende 
aumentar a contribuição de toda a sociedade neste momento, através da 
criação dessas diversas taxas. 

O pior, como tradição, esse projeto chega no fim do ano. Chega no último 
mês, quando se encerra a legislatura, e não temos tempo para uma 
discussão mais ampla com o envolvimento de toda a sociedade e de todos os 
segmentos interessados. Hoje, em discussão na Comissão de Fiscalização 
Financeira, buscamos informações. O próprio Governo e os componentes da 
base de Governo não estão dizendo o que vão representar essas medidas 
em termos de receita para o Estado. Trata-se de um dado fundamental, e 
está faltando. 

Quando se discute a criação de taxas, a primeira pergunta que surge é: o 
que isso vai significar para o contribuinte e o que gerará de receita para o 
Estado? São aqueles projetos que parecem ser preparados pelo Governo no 
final de ano, ou seja, não vão ser discutidos amplamente, vão ser discutidos 
a toque de caixa, e haverá uma pequena negociação para que o Governo, 
antes de encerrar o ano, consiga sua aprovação. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Quero parabenizá-lo porque V. 
Exa. lembrou-se de um detalhe que havia me passado despercebido. O 
mundo inteiro está falando em redução de carga tributária, de impostos. No 
Brasil, as empresas estão falindo por causa da questão tributária. Nosso 
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produto não tem competividade internacional por causa da carga 
tributária. O que vemos? A reforma tributária, vai ser concluída e votada na 
convocação extraordinária do Congresso Nacional, e a proposta é 
exatamente de redução de impostos, da carga tributária para que a 
sociedade possa sobreviver. O cidadão não agüenta mais esse peso. 

Para terem uma idéia, se não me engano, o Paraguai, antes do 
MERCOSUL, tinha 83 taxas, tributos e impostos. Fez a sua reforma e reduziu 
para seis. Nesse momento, a tentativa é de redução drástica de muitos dos 
pesados impostos. Enquanto se discute essa redução, na contramão da 
história, mesmo que não se converse com o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, que se ouça o Congresso Nacional e não se caminhe contra essa 
tendência. Temos que caminhar é na direção de eliminação de taxas, e não 
de acréscimo dessas taxas. Parabenizo V. Exa. por ter se lembrado dessa 
questão. 

O Deputado Mauro Lobo* - Deputado Miguel Martini, agradeço sua 
manifestação. Mas voltando ao raciocínio, falava sobre o problema dos 
projetos que vêm no final do ano para que não haja maior participação da 
sociedade. Faço uma comparação com um projeto que foi amplamente 
discutido aqui, o Código de Defesa do Contribuinte. Nesse, tivemos prazo. O 
seu idealizador, Deputado Sebastião Navarro, comandou o processo com o 
apoio da Presidência desta Casa e da Comissão de Fiscalização Financeira. 
Rodou o Estado de Minas Gerais, colheu subsídios não só das bases, entre 
os contribuintes, mas também do próprio Fisco. Aí, conseguimos chegar a um 
bom termo. É um projeto de altíssima qualidade, que vem responder aos 
anseios dos contribuintes, sem prejuízo do Fisco. 

Agora, um projeto desses, de criação de taxas, vem no último momento do 
ano, exatamente para que não haja uma ampla discussão, para que seja 
empurrado para a sociedade. É chegar aqui e mostrar: "Está aqui a tabela. É 
pagar e não chiar". 

É contra isso que temos que nos posicionar nesta Casa: não aceitar que os 
projetos tenham essa formatação. O rito é trazer participação, fazer audiência 
pública, chamar as partes interessadas, para que o Governo possa colocar 
suas razões e para que o contribuinte também coloque suas razões, até 
chegarmos a um equilíbrio. 

Essa é a forma que entendemos ser correta. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)* - Agradeço a V. Exa., 

Deputado Mauro Lobo, a gentileza da concessão deste aparte no discurso 
que agora profere, para contradizer esse já tão combatido, nefasto, repudiado 
pela sociedade, Projeto de Lei n° 705, do Governo do Estado. 

V. Exa. fez referência a um projeto do qual tive a oportunidade de ser o 
subscritor e com o qual V. Exa. colaborou muito, que é o Código de Defesa 
do Contribuinte. Nele, Deputado Mauro Lobo, estamos explicitando 

~--------------------------------------------------------------~ 
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claramente o que a lei já define e o que os princ1p1os jurídicos já 
consagram: taxa não é imposto, mas contraprestação de serviço realizado 
pelo poder público ou colocado à disposição da sociedade. 

O Código de Defesa do Contribuinte vem cobrando do Estado que 
apresente uma planilha de custo ao criar suas taxas e estabelecer seu valor. 
Infelizmente, esse foi um reclamo da sociedade, que participou da elaboração 
do Código de Defesa do Contribuinte, visto que, em Minas, há muito tempo, o 
Estado tem confundido taxa com imposto. E, mais uma vez, esta Casa foi 
instada a votar taxas como se fossem impostos. 

O Deputado Miguel Martini, no seu pronunciamento para discutir o projeto, 
enfatizou muito isso. Qual é o valor? R$100,00 é justo para uma determinada 
taxa ou R$1 0,00? São R$300,00 ou R$1.500,00? Os valores são aleatórios. 

O Deputado Antônio Júlio já aprimorou bastante o projeto, entendendo que 
não se podem taxar serviços cuja realização compete ao Estado e que são 
feitos pela sociedade em seu nome. Eliminam-se, então, as taxas de bancos 
de leite humano, de postos de coleta de sangue, de asilos e de creches. 
Absurdos dessa natureza acontecem na ânsia de arrecadação que o Estado 
tem, criando taxas sobre serviços que a sociedade vem fazendo e cuja 
obrigação precípua é do Estado. 

Somente gostaria de enfatizar o que V.Exa. disse quando fez referência ao 
Código: taxa não é imposto. Taxa é contraprestação de serviço realizado pelo 
poder público ou colocado à disposição da população. Tem que ter um valor, 
tem que ter um parâmetro. Não é cobrança aleatória. Mas é para cobrar de 
forma aleatória mesmo que - acredito - o Estado enviou um projeto dessa 
natureza na undécima hora desta sessão legislativa, para que não haja 
tempo, para que não possamos discutir e para que a sociedade não participe 
de uma discussão dessa natureza. 

Muito obrigado pela gentileza do aparte que V. Exa. me concede. 
O Deputado Mauro Lobo* - Agradeço sua manifestação, Deputado 

Sebastião Navarro. 
Finalmente, gostaria de me fixar também num ponto que foi mencionado 

pelo Deputado Miguel Martini: esse recurso vai para onde? Vai para a conta 
única. Recentemente, foi aprovado um projeto nesta Casa, o do FUNDERUR, 
em que está claro que o Banco de Desenvolvimento discutirá com a 
Secretaria da Fazenda como aplicar os recursos no momento em que 
estiverem disponibilizados, obviamente, antes de ser liberado para os 
tomadores do empréstimo. Ora, a Secretaria da Fazenda vai colocá-lo onde? 
Exatamente na conta única. Participei da CPI dos Fundos, que versava sobre 
esse assunto. Está, aqui, presente o Deputado Márcio Kangussu, que 
apresentou projeto de lei regulamentando e restringindo os recursos que 
seriam encaminhados para a conta única do Governo. Se continuarmos a 
criar mais taxas, impostos, obrigações para os contribuintes, os quais iriam 
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para a conta única, obviamente não estaríamos realizando os objetivos 
para os quais foram criadas as taxas e os impostos, mas, simplesmente, 
ajudando a gestão financeira do Governo. Creio que não é esse o objetivo. 
Não sou contra a conta única, mas sim a favor de uma conta única 
disciplinada, que racionalize o aproveitamento dos recursos do Estado mas 
que não cerceie, não limite, não impeça o Estado de realizar seus objetivos 
nas diversas áreas porque não tem o recurso disponibilizado quando é 
requerido. Encerro meu pronunciamento mais uma vez enfatizando a 
inoportunidade dessas taxas e do momento em que o projeto é apresentado 
nesta Casa, sem a participação da sociedade, sem a realização de uma 
audiência pública, para se ampliar a discussão para se chegar a um projeto 
de bom feitio, de bom tamanho, um projeto de boa qualidade. E projeto de 
qualidade é aquele que contribui para o crescimento social, econômico e 
político do nosso Estado. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. 
Questão de Ordem 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, no dia 24 de 
novembro, levantei uma questão de ordem a respeito do veto do Governador 
ao projeto da LDO, o qual a Assembléia analisou e derrubou. Refiro-me ao 
inciso XIII do art. 10°, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

~ 
~ 

V. Exa. respondeu à questão de ordem, Sr. Presidente, dizendo: "Esta 
Presidência informa que já encaminhou ofício ao Sr. Governador, tendo a 
correspondência sido protocolada em Palácio, no dia 26 de novembro. 
Informa, ainda, que fez anexar ao ofício cópia de inteiro teor da referida 
questão de ordem. V. Exa. cumpriu o papel de Presidente da Assembléia e 
cobrou do Governador, no dia 26 de novembro. Gostaria de saber de V. Exa. 
se o Governador enviou a esta Casa o anexo cobrado, a respeito da 
definição das subvenções praticadas, propostas pelo Executivo no orçamento 
do Estado. Se o Governador não o enviou, Sr. Presidente, eu havia solicitado 
a V. Exa. que também que determinasse ao relator que se expurgasse, de 
plano, as propostas de subvenções sociais inseridas na proposta 
orçamentária. Acredito que V. Exa. já cumpriu parte de seu papel, restando-
lhe a segunda parte, a de fazer valer este Poder como Poder Legislativo 
perante o Executivo. Tendo esta Assembléia derrubado o veto, o Governador 
é obrigado a enviar o anexo, sob pena de V. Exa. determinar a exclusão das 
propostas de subvenção social inseridas no orçamento do ano 2000 pelo Sr. 
Governador. Estamos às vésperas de votar o orçamento e precisamos de 
uma definição a esse respeito, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Respondendo à questão de ordem, a Presidência 
informa que realmente remeteu essa correspondência ao Governador, 

~--------------------------------------------------------~ 



966 
solicitando, inclusive, à assessoria técnica parlamentar que fosse feito o 
levantamento de todos os requerimentos, aprovados em Plenário, 
encaminhados aos demais Secretários, os quais ainda não tenham sido 
respondidos, para que todos possam ser respondidos até o encerramento 
dos nossos trabalhos. A Presidência espera poder apresentar aos 
Deputados, até o final desta semana, pelo menos essa questão de ordem 
formulada ao Sr. Governador, para que ele, como ex-parlamentar que é, 
sabedor que somos da sua sensibilidade e dos seus conhecimentos sobre o 
que representa uma Casa Legislativa, possa fazer sua parte para dar 
exemplos aos demais Secretários. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira- Para contraditar, Sr. Presidente, se 
me permite, não podemos aguardar essa peça que está sendo cobrada do 
Governador até o encerramento desta sessão legislativa, porque ela é 
fundamental, insere-se no orçamento. Precisamos ter essa resposta do Sr. 
Governador antes que o relator ofereça seu parecer. Isso faz parte do 
parecer, então urge, é necessário que o Governador envie para cá com 
urgência, para que possa orientar o ilustre Deputado Márcio Cunha no 
relatório sobre o orçamento. Vamos elaborar o orçamento, e essa é uma 
peça fundamental do orçamento. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Edson 
Rezende, em que solicita a votação destacada das Emendas n°s 2 e 4. A 
Presidência defere o requerimentos, de conformidade com o inciso XVII do 
art. 232 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui 

para fazer o encaminhamento de votação, na condição de Líder do PSDB. 
Gostaríamos de reafirmar a nossa visão da atividade parlamentar. É uma 
atividade que tem sobre os ombros a representação de cada pessoa, de cada 
ser humano de Minas Gerais. 

Isso nos é delegado pelo voto. Temos de nos comportar e de nos associar 
para as votações em Plenário, pensando em defender o povo, e não as 
propostas do Governo, que trazem o coeficiente apenas da necessidade do 
próprio Governo. 

Muitas vezes, o Governo, devido aos seus diversos setores, por ter uma 
máquina bastante inchada, ainda que isso seja um vício no Brasil, com o 
espírito ditatorial do Governador, em um regime presidencialista, impõe 
sempre à Casa, quando termina o ano, projetos como o do Instituto da Terra. 
Gostaria de homenagear o ilustre Deputado João Batista de Oliveira, quando 
deu meia hora de prazo para ele chegar à Casa. Mas já estava na forma. 
Chegam, também, as emendas, em 2° turno, pegando todos despreparados, 
sem conhecer seu teor, pois foi publicado às 11 horas ou à meia noite. 
Ninguém tem tempo, nem a assessoria, de digerir isso e tornar-nos cientes 
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do teor da matéria. Isso dificulta e atropela a assessoria da Casa. Na 
minha opinião, isso é uma irresponsabilidade coletiva, na qual nos incluímos. 
O Poder Legislativo tem de ser independente até para analisar o teor dos 
projetos. E esse projeto, que cria mais taxas -já existem as taxas -, vem com 
a desculpa de que tem de atender, de forma compulsória, uma medida 
provisória. Já fiz referência a isso. A medida provisória foi editada pelo 
Presidente da República no dia 25/11/99. No dia 18, o Secretário da Fazenda 
já tinha solicitado um parecer ou um encaminhamento ao Governador do 
Estado, que enviou mensagem a esta Casa. Nem a própria Secretaria da 
Fazenda teve tempo de avaliar os impactos que esse imposto causaria. Não 
adianta querermos confundir o povo, falando de impostos, tributos e taxas. 
Tudo isso sobrecarrega. O mais importante é a sobrecarga. Conceitualmente, 
sobre imposto e tributo, o povo não quer saber mais, porque tudo repercutirá 
no bolso de cada contribuinte e de cada cidadão. Esta tribuna é a via final 
comum das manifestações. 

Gostaríamos de, mais uma vez, solicitar aos nobres pares para mudarmos 
a cultura desta Casa, para que possamos proclamar a nossa independência. 
Tiradentes é um paradigma para todos nós. Neste momento, vamos pensar 
em Tiradentes e na independência deste Poder. A derrama está por aí. E o 
povo está, cada vez mais, sacrificado. O exemplo é o mais importante. O 
exemplo de cada um aqui tem de ficar bastante claro. Cada vez que formos 
analisar um projeto, temos de ter uma visão do conjunto da sociedade, do 
que é razoável e do que pode ser aplicado. O que nos entristece é que foi 
feito de forma aleatória, conforme outros colegas se manifestaram. Não há 
parâmetro nenhum para se estabelecer tal valor. Quando discutíamos, um 
sujeito dizia "põe R$300,00", e o outro dizia "põe R$250,00". 

Então, também estou me manifestando pela metade. Está tudo deformado, 
até a nossa manifestação é deformada pelo próprio Regimento Interno, que o 
Governador usa na Assembléia Legislativa com a nossa aquiescência. Fica 
aqui o meu encaminhamento contra esse projeto, que vai, cada vez mais, 
pesar sobre o povo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, também vamos encaminhar o 

projeto. Ao fazê-lo, gostaria de deixar bem claro meu protesto contra o 
tratamento que está se dando a um acordo feito com relação à emenda 

z apresentada ao relator do projeto, Deputado Rêmolo Aloise. Combinamos 
~ com o relator, apresentamos nossa emenda, que é importante. 
~ O projeto diz que os recursos arrecadados com as taxas da área da saúde 
~ deverão ser usados para a saúde, mas não especifica em qual setor devem 
§ ser usados. Sentamos com o relator, apresentamos a emenda e destinamos 
E 20% de tudo que seria arrecadado para programas especiais. A emenda não 
~ é minha, mas do Deputado Rêmolo Aloise. E não há nada de inconstitucional 
c: 
C) 

~ 
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nela, porque o projeto deixa isso em aberto. A Secretaria da Saúde 
utilizará os recursos segundo sua programação. Que programação é essa? 
Não se fala nada. Estamos, então, destinando 20% para os programas de 
prevenção de neoplasias do câncer: câncer da mama, do útero e da próstata. 
São três programas prioritários do Governo, importantes. Já existem leis 
específicas desta Casa, mas nunca se arrecadou R$0,01 sequer. 

Escutei o companheiro Deputado Adelmo Carneiro Leão dizer da 
inconstitucionalidade do projeto e que todos os recursos deveriam ser usados 
na área de saneamento e de vigilância sanitária. Ora, há uma diferença muito 
grande do tratamento da vigilância sanitária. Ela, muitas vezes, é bastante 
rígida, principalmente para com as instituições públicas. O tratamento que se 
dá a um pequeno hospital de uma pequena cidade é o mesmo que se dá à 
Santa Casa de Belo Horizonte. Então, não há critérios. Aprovamos o Código 
de Saúde deste Estado, ajudamos o Adelmo Carneiro Leão. Sinto-me traído 
pelo Deputado Adelmo, quando joga essa afirmativa, que não tem nada de 
veracidade. A emenda apresentada pelo Rêmolo é constitucional e não fere 
nenhum dispositivo do projeto. Apenas normatiza a aplicação dos recursos 
para a área da saúde. 

Solicito ao Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, que 
cheguemos a um consenso, a um acordo. Esse dinheiro não será aplicado 
pela Assembléia Legislativa, será aplicado pelo Governo do Estado, pela 
Secretaria da Saúde. Gostaríamos que os Deputados dessem essa 
oportunidade, para que esses programas possam ser implementados e 
concretizados em nosso Estado. 

Agradeço ao Deputado Rêmolo Aloise. Faço esse apelo ao Deputado 
Alberto Pinto Coelho, em nome de um entendimento prévio, de um acordo 
feito, para que pudéssemos votar esse projeto em tempo recorde. Vem aí o 
2° turno. Se não tivermos esse acordo, haveremos de entornar o balde. 
Tenho certeza de que esta Casa não encerrará, absolutamente, seus 
trabalhos na próxima sexta-feira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui 

para encaminhar contrariamente ao projeto. Não perdi a esperança de 
demover os Deputados da base da intenção de votar favoravelmente ao 
projeto, considerando o grande prejuízo que causará à sociedade. O pior é 
que estaremos votando, sem saber, de fato, se essa taxa - e qualquer taxa já 
é ruim - é absurda, justa ou injusta. Assim, aproveitamos a oportunidade para 
chamar a atenção, mais uma vez, para o fato de que, sem uma discussão, ao 
apagar das luzes, quando todos os Deputados já estão cansados e loucos 
para entrar em recesso, vem essa matéria para apreciarmos. 

Aproveito, ainda, para dizer que não poderemos votar o orçamento do 
Estado, se a tabela solicitada pelo Deputado Sebastião Navarro Vieira não 



z 
<i: 
I 

ro 
~ 
.(ií 

E o 
E 
o 

"O 
ro o 
~ 

969 
chegar, sob a pena de votarmos um orçamento incompleto e ilegal. A Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, já que esta Casa derrubou o veto do 
Governador, obriga-nos a proceder dessa forma. Sendo assim, o orçamento 
público para o ano que vem terá de ser votado com esse quadro 
demonstrativo da destinação das verbas de subvenção social do Executivo, 
para que saibamos quem está recebendo, por que está recebendo e quanto 
está recebendo. A tentativa do Governo era a de não mandar o quadro, 
vetando até o projeto, mas esta Casa deu uma demonstração de que tem 
força e de que é um Poder e derrubou o veto. Assim, o Governo tem a 
obrigação de nos enviar esse demonstrativo, sem o qual não poderemos 
votar o orçamento. Ou será que o Governo quer esconder da sociedade 
aquelas verbas de subvenção que indica a seus apaniguados, aqueles que o 
apóiam, atendendo apenas aos interesses particulares, sem considerar o 
interesse público? Dessa forma, Sr. Presidente, encerro a minha fala, 
convocando os Deputados a votar contrariamente a esse projeto, por 
considerá-lo lesivo aos interesses da sociedade mineira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

esta Assembléia Legislativa tem primado, há muito, por promover uma 
interação com a sociedade. Tem trazido para o seu seio, na elaboração do 
processo legislativo, a própria sociedade mineira, através dos ciclos de 
debates, dos seminários legislativos, através do Assembléia "on-line", através 
das audiências públicas nas comissões temáticas, através das audiências 
públicas pelo interior do Estado, e temos feito escola nesse sentido, o que 
tem nos enriquecido sobremaneira. 

Isso vem ocorrendo há bastante tempo - há 12 anos a Assembléia 
Legislativa tem a prática de procurar o concurso da sociedade na elaboração 
das leis que elaboramos. Infelizmente, no Projeto de Lei n° 705, que acredito 
esteja sendo repudiado pela sociedade, que dele tomou conhecimento -
infelizmente poucas pessoas ou entidades organizadas da nossa sociedade 
sabem o que está acontecendo nesta Casa, que é a casa dos mineiros e 
elabora as leis para serem cumpridas por todos os mineiros - não houve a 
menor oportunidade de participação da comunidade. 

Nós, Deputados que temos assento nesta Casa, tampouco temos 
conhecimento profundo, pleno, do que diz esse projeto de Lei que cria cento 
e tantas taxas e aumenta o valor de outras taxas cobradas vorazmente pelo 
nosso Estado, na sua ânsia arrecadadora. Como se vai estabelecer o valor 
de uma taxa se não tem parâmetro algum para dizer se uma taxa vai ser 
cobrada no valor de R$1.500,00, se é justo, se é necessária a cobrança de 
um valor tão alto? Se é justo cobrar R$300,00 para funcionamento de um 
asilo? Se é justo e necessário cobrar R$300,00 para o funcionamento de um 
banco de coleta de sangue ou de um posto de coleta de leite materno? 

~--------------------------------------------------------------~ 
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Infelizmente, essas excrescências, esses absurdos maiores, já foram 

expurgados desse projeto pelos Deputados Rêmolo Aloise e Antônio Júlio, 
que o atenuaram, mas continua péssimo. Era horroroso, continua péssimo, 
porque não tem o concurso da sociedade. A sociedade não sabe, nem 
tampouco os representantes da sociedade com assento nesta Casa, os quais 
irão votá-lo agora. 

Em respeito ao povo de Minas Gerais, quero afirmar, como Líder do PFL, 
que o nosso partido, na oposição, votará contra esse projeto. Vamos votar 
contra, não aceitamos que esse projeto chegue à fase de votação sem uma 
discussão maior dentro desta Assembléia, sem uma discussão maior com a 
sociedade. Se aceitamos que seja votado sem uma discussão maior, não 
vamos aceitar que esse projeto seja votado sem "quorum". Vamos pedir 
verificação de "quorum", mesmo porque exigimos o "quorum" necessário para 
a sua aprovação e queremos saber quem são aqueles que querem mais 
servir à Secretaria da Fazenda e ao Governo Itamar Franco nessa ânsia 
arrecadadora em cima do povo mineiro. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente, 

telespectador da TV Assembléia, queremos encaminhar contrariamente a 
este projeto, por tudo que não representa. Ele não representa a realidade da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o que tem sido construído 
por esta Casa, que tem demonstrado sua abertura e a possibilidade da 
participação popular. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais foi 
a grande realizadora das audiências públicas regionais. Discutiu com a 
população em cada região. Agora temos a mudança do nome das 
audiências, e isso foi feito através de um acordo entre o PT e o Governo 
Itamar Franco. Hoje temos o Orçamento Participativo, que foi construído 
quase um ano pelo Estado de Minas Gerais. Vemos, neste momento, esse 
contra-senso. Esta Casa, que gasta recursos, que viaja para discutir o 
orçamento, diz que ele é participativo, desconsidera a sociedade civil, 
impondo à população do Estado essas taxas vergonhosas. Se fizermos uma 
avaliação, veremos que não há discussão nenhuma em torno dessa matéria. 
E diz bem o Deputado Sebastião Navarro Vieira, quando afirma que poucas 
pessoas sabem que a Assembléia Legislativa vai puni-las duramente com 
essas novas taxas, que prejudicarão a agricultura, que virão no preço final 
dos produtos. Deveria esse projeto passar por diversas comissões, como a 
Comissão de Política Agropecuária, de Defesa do Consumidor, de Direitos 
Humanos. Somente assim poderíamos avaliar o assunto com as entidades 
que são responsáveis pela criança, pelo adolescente, pelo idoso e pelo 
carente. Elas deveriam ser beneficiadas, mas o Governo quer cobrar dessas 
entidades. Por isso, creio que esta Casa, que gasta tantas vezes os seus 
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recursos para chamar a sociedade civil para participar de discussões 
sobre vários assuntos, esconde-se neste momento e, no cair da noite, ao 
apagar das luzes, ataca o bolso das pessoas do Estado de Minas. É 
fundamental que tenhamos "quorum" para votar esse projeto. Há que haver 
"quorum". A Oposição tem de pedir a verificação de votação. Temos de 
conhecer aqueles Deputados que, ao mesmo tempo que viajam por Minas 
Gerais discutindo o orçamento, na calada da noite, ao apagar das luzes, 
votam para que a população seja sacrificada com mais taxas. Temos de estar 
atentos a tudo isso. Só permitiremos a votação com a presença dos 
Deputados neste Plenário. Não é possível que um projeto como esse, um 
"boeing" como esse, seja votado sem "quorum". Pediremos verificação de 
votação para saber o nome dos Deputados que estão comprometidos com 
esse projeto, que não estão comprometidos com a máxima da Assembléia 
Legislativa, que é permitir que a sociedade civil esteja presente para discutir 
e opinar sobre essas matérias. Por isso, encaminhamos contrariamente a 
esse projeto. Não ao "Boeing 705"! 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, gostaria de deixar bem claro que a Oposição já marcou sua 
presença em relação a dizer "não" a esse projeto que já foi denominado 
"Boeing 705", às taxas que, no entender da Oposição, são abusivas. Já que a 
Situação quer votar, já que considera direito votar, então, vamos para a 
votação, também para liberar essas pessoas que estão aqui há horas, 
cansadas, aguardando outras votações, porque esta tem prioridade na pauta. 
Portanto, já que o Governo quer, e os Deputados que pertencem à Situação 
querem assumir - desculpem a palavra - esse projeto abusivo, absurdo, 
cobrando mais de 100 taxas, que votem e assumam, perante os seus 
eleitores, a responsabilidade e até mesmo a coragem de criar novas taxas 
em Minas Gerais. O que não podemos continuar é vendo as pessoas 
esperando a votação de outros projetos, como a Proposta de Emenda à 
Constituição n° 26, a 483, e outros projetos importantes colocados em 
segundo plano, já que esse está sobrestando. Esta é a minha palavra. Peço 
ao Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, que articule para que 
dê "quorum", porque, naturalmente, é papel da Oposição ver se o número de 
Deputados aqui dentro é suficiente para votar esse projeto "Boeing 705". A 
minha declaração de voto é "não" a esse "Boeing 705". Obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Peço verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

~--------------------------------------------------------~ 



votação por meio do painel eletrônico e, para tanto, solicita aos 
Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
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O Sr. Presidente - Votaram "sim" 31 Deputados; votaram "não" 14 
Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo n° 1. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, eu quero solicitar, em nome da 

Oposição, a listagem ou o registro da verificação de votação. 
O Sr. Presidente - Em votação, as Emendas n°s 1 a 5, salvo destaques. Os 

Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 2 destacada, que recebeu parecer 
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria que fosse feita a 

leitura da emenda. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 

leitura da Emenda n° 4 
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Lê:) 
"Acrescente-se ao art. 1 O o seguinte parágrafo único: as taxas a que se 

referem os itens 2.28 e 2.29 da tabela A terão seu valor calculado à razão de 
0,5% do faturamento bruto do evento, limitados ao valor do teto estipulado na 
referida tabela". 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 4, destacada, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 705/99 na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°S 
1 a 3 e 5. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 586/99, do Governador do 
Estado, que altera dispositivos da Lei n° 10.501, de 17/10/91, que cria o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão do Trabalho 
opina pela aprovação do projeto e pela rejeição das Emendas n°s 1 e 2, 
apresentadas pela Comissão de Justiça. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, queremos declarar nosso voto 

dado na votação anterior. Foi lamentável que tenhamos votado um projeto 
que prejudica a sociedade. A Oposição perdeu a votação. As entidades de 
classe que conseguiram fazer contato nos pediram a relação de quem votou, 
porque querem fazer uma avaliação de quem votou a favor e de quem votou 
contra. 
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Com relação a esse projeto a respeito do qual vamos agora começar a 

discussão, que cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, as alterações de pequena monta foram apresentadas pela 
Diretoria Executiva do Conselho à Secretária de Estado do Trabalho, que se 
mostrou favorável às mudanças propostas à consideração de V. Exa. no 
projeto. 

Achamos que a idéia desse projeto é boa, mas temos dúvida se vai 
funcionar. Não sei o que funciona no Estado. Fica aqui o registro da nossa 
lamentação. Ou seja, apesar de termos tentado demover os nobres pares de 
votar o projeto do Boeing n° 705/99, foi votado. E fomos derrotados. Acredito 
que com a Oposição a sociedade foi aqui derrotada. Vamos esperar, porque 
ainda há o 2° turno, e quem sabe teremos mais sorte. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados que estão 

integrando a Mesa, Sras. Deputadas presentes, demais colegas do Plenário, 
parece até que não é este o projeto de lei ideal para promover uma discussão 
de 60 minutos. Mas também não precisamos gastar os 60 minutos. Bastam-
me uns 51 ou 52 minutos para esclarecê-lo bem. 

Estávamos, Sr. Presidente, de frente para o relógio, durante o período 
entre a aprovação do projeto de lei que cria 106 taxas e o projeto seguinte e 
pudemos constatar que não tivemos sequer 1 O segundos de intervalo, para 
que houvesse a declaração de voto. Naquela oportunidade, iríamos dizer - o 
que vamos dizer agora - que quem perdeu não fomos nós, que votamos 
contra, quem perdeu foi o contribuinte mineiro, que já paga para tudo e, 
agora, vai pagar mais 106 taxas. 

Há dois ou três anos, aqui mesmo neste Plenário, o Presidente de hoje, 
Deputado Anderson Adauto, a Bancada do PT e alguns outros parlamentares 
que faziam oposição ao Governo lamentavam o que estamos lamentando 
agora: o Governo tem 12 meses - 11, para ser mais preciso - para 
encaminhar projetos de lei para a Assembléia Legislativa, mas só o faz no 
final do ano. 

Essa é uma prática antiga, repudiada pela Oposição no passado. O 
Deputado Anderson Adauto, atuante, brilhante parlamentar, que se postava 
exatamente desse lado, lamentava constantemente esse procedimento dos 
Governos passados. Só que se mudou o governo e também se mudou o 
partido do Governo, mas a prática continua. 

Queremos crer que, na Secretaria da Fazenda e na Secretaria da Casa 
Civil, as mesmas pessoas que elaboraram os projetos do passado devem 
estar fazendo isso no presente, porque continuam deixando para enviar os 
projetos mais importantes para a Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais exatamente no mês de dezembro. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Isso serve para criar dificuldades para a Oposição, para nos atrapalhar 

no processo de conscientização. Mas não é esse o nosso objetivo. Não 
temos posições radicais, temos consciência do momento. Apenas 
lamentamos a nossa derrota, Sr. Presidente, e lamentamos que, entre a 
conclusão da votação e a nossa intervenção, decorreram exatamente 8 
segundos, e V. Exa. já estava anunciando o projeto seguinte. 

Não estamos lamentando, nem questionando, estamos apenas dizendo 
que, com 2 minutos, teríamos declarado voto e dito por que votamos contra. 
Votamos contra porque entendemos que o povo de Minas Gerais já paga 
muitos impostos e já não suporta essas taxas. 

Com relação a esse projeto, todos entendemos que é importante e 
necessário. Por isso, queremos, nesta fase da discussão, fazer a 
manifestação favorável à sua aprovação, mesmo porque não sacrifica o povo 
de Minas Gerais. O que sacrifica é o projeto anterior, que acabou de ser 
votado com a inclusão de várias taxas. Em que pese ao sacrifício do ilustre 
relator, não foi possível a Oposição sensibilizar a vasta maioria que o 
Governo tem no Plenário, para que deixasse pelo menos que essas taxas 
fossem aprovadas no ano que vem. 

Vemos chegar ao microfone o Deputado João Leite. Concedemos-lhe 
aparte neste momento em que estamos discutindo o Projeto de Lei n° 586/99. 

O Deputado João Leite (em aparte) - V. Exa. tem muita sensibilidade, 
especialmente em relação a essa matéria tão importante para o nosso 
Estado, que é a questão da criança e do adolescente. 

V. Exa. discute muito bem esse projeto, Deputado Sebastião Costa, o qual 
mereceu uma emenda do Deputado Paulo Piau, justamente porque pretende 
retirar a representação da Assembléia Legislativa no Conselho. 

Hoje estamos muito bem representados pelo Deputado Edson Rezende, 
titular, designado pelo Deputado Anderson Adauto, e pela suplente, 
Deputada Maria Tereza Lara, que representa a Assembléia no Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, tratando de matéria tão 
importante para esta Casa, que é a do acompanhamento das políticas em 
relação à criança e ao adolescente, no Estado de Minas Gerais. O que 
pretende o projeto? Retirar os Deputados, propondo a entrada de um 
membro da Casa Civil. O Deputado Alberto Pinto Coelho, parece-me, 
discorda, e solicito-lhe manifeste seu posicionamento. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte) - Gostaria de esclarecer ao 
Plenário que esse projeto, na sua forma original, por um equívoco, propunha, 
realmente, a retirada do representante da Assembléia. Mas isso foi corrigido, 
e o projeto, na forma em que será aprovado, resgata essa situação. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a intervenção do Deputado 
Alberto Pinto Coelho e a devolvo ao Deputado João Leite, já que, neste 
momento, estou me posicionando como mediador. 
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O Deputado João Leite (em aparte) -O Deputado Alberto Pinto Coelho 

está falando sobre a correção que se deu justamente com a emenda do 
Deputado Paulo Piau. Parece-me qwe haverá orientação para que se vote 
dessa maneira, mas continuamos discutindo a retirada da representação da 
Assembléia Legislativa, colocando um representante da Casa Civil. É 
interessante, Deputado Sebastião Costa, a Casa Civil vem assumindo do 
turismo à criança e ao adolescente no Estado de Minas Gerais. Ficou com a 
PRÓ-MINAS porque acha que o Minascentro e os outros espaços de eventos 
do Estado de Minas Gerais não são para o turismo. E quer, também, assumir 
o lugar da representação da Assembléia Legislativa no Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. V. Exa. está de parabéns, porque 
dá oportunidade à Assembléia Legislativa de votar, de maneira consciente, 
um projeto muito importante. Tivemos algumas manifestações por parte do 
Governo em relação ao projeto proposto pelo Deputado Doutor Viana, em 
relação aos funcionários da MinasCaixa. Agora, sumiu, ninguém fala mais no 
projeto. O Governo tem muita pressa com as taxas, e é lento em relação 
àquilo que interessa à população e a segmentos penalizados. Não vemos 
intenção do Governo de aprovar esse projeto. 

O Instituto da Terra veio lentamente, apesar de ter sido uma bandeira de 
campanha do Governador Itamar Franco: prioridade total para a reforma 
agrária. Já se passou um ano, lentamente, para se chegar ao Instituto da 
Terra, penalizando o cidadão de Minas Gerais, penalizando o Deputado 
Marcos Helênio, tentando, sem sucesso, trabalhar a questão. E agora vemos 
este Governo tão ágil para entregar todas as coisas à Casa Civil: PRÓ-
MINAS, Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Quero parabenizar 
V. Exa., que deu um "pare" para que os Deputados pudessem perceber o que 
estamos votando, na verdade. Da minha parte, espero que todos votem com 
consciência, acompanhando as políticas relativas à criança e ao adolescente. 
Parabéns, Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Deputado João Leite, aproveitando sua 
intervenção, antes de passar a palavra ao Deputado Hely Tarqüínio, que é 
um estudioso da questão do relacionamento humano e da evolução do 
comportamento humano, gostaríamos de lembrar que, talvez, durante a 
discussão, possa aparecer uma luz, até por parte da Liderança do Governo, 
que permita que, nesse Conselho, a Comissão de Direitos Humanos da 

z Assembléia Legislativa possa ter um representante além dos representantes 
< que a Assembléia já tem, indicados pelo Presidente. Fico satisfeito quando V. 
<'S Exa. lembra que a Deputada Maria Tereza Lara já estaria representando a 
~ 
~ Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa, o que faz com 
~ muita dedicação. É muito importante a permanência de alguém do Poder 
E Legislativo nestes conselhos, não só neste, mas também em tantos outros 
{3 que se criam pelo Estado afora e, mais precisamente, na órbita do Governo. 
d 
<D 

~ 
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É preciso que, nesses conselhos, haja alguém do Poder Legislativo, até 
mesmo para o equilíbrio, que é tão importante na relação entre os Poderes . 

. O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Ilustre Deputado Sebastião 
Costa, observamos sua fala e sua coerência em explicar como o Deputado 
deve se comportar, independente de qualquer partido, em relação ao seu 
compromisso com o povo. Observamos, nesse projeto, o dispositivo que 
altera e cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
A Emenda n° 1, do Deputado Paulo Piau, suprime que o supersecretário da 
Casa Civil coloque um representante da Pasta, em detrimento de um do 
Poder Legislativo. O Deputado Paulo Piau está querendo que nosso Poder 
seja forte, Srs. Deputados; precisamos ter um representante nesse Conselho, 
porque ele é de extrema importância. 

Quero conclamar a todos para que não façam uma votação apenas para 
obedecer ao Executivo; em primeiro lugar, temos que pensar que estamos 
representando o povo, de fato e de direito, em qualquer conselho, muito mais 
nesse, que trata do direito da criança e do adolescente, os futuros dirigentes 
do Brasil, com quem devemos ter todo o cuidado em todos os sentidos e em 
todas as dimensões do ser humano: biológica, social e cultural. É de extrema 
importância a participação de um representante do Poder Legislativo. Quero 
pedir a todos que, por dever de consciência, votem a favor das Emendas n°s 
1, do Deputado Paulo Piau, e 2, que restitui ao Conselho uma série de 
atribuições que está perdendo, em detrimento do Executivo. O Executivo é 
passageiro, não podemos dar ouvidos a supersecretário nenhum, e, sim, ao 
povo, e estabelecer, de forma racional, os direitos da criança e do 
adolescente. Agradeço pelo aparte, Deputado Sebastião Costa. Quero dizer 
que o PSDB votará a favor das Emendas n°s 1 e 2. 

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero cumprimentar o 
Presidente da Comissão de Educação, Deputado Sebastião Costa, e dizer da 
importância desse projeto enviado pelo Governador, que cria o Conselho 
Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. De fato, esta Casa está 
representada pelo Deputado Edson Rezende, que é membro efetivo, eu sou 
suplente. Existe um problema sério de horário, pois as reuniões acontecem 
sempre quarta-feira, à tarde. Já houve uma solicitação, pois, muitas vezes, o 
Deputado Edson Rezende não pode estar nem eu, como suplente, por causa 
do horário. Estamos fazendo um apelo, para que o Conselho reveja isso. 
Participamos, no dia, representando o colega Deputado Adelmo, na 
Comissão de Justiça, quando foi colocada a Emenda n° 1, para que 
permaneça a representação desta Casa no Conselho, pois, de fato, ele é de 
extrema importância. É importante que a Assembléia esteja lá representada, 
embora entendamos a colocação dos colegas Deputados com relação à 
presença de parlamentares em qualquer conselho. Existe esse 
questionamento. 
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Gostaríamos de dizer que, como foi encaminhada essa questão de se 

estar vetando a presença do parlamento, sem se discutir nem com o membro 
efetivo, Deputado Edson Rezende, discordamos desse processo. 
Gostaríamos de encaminhar favoravelmente à Emenda n° 1 e de dizer que é 
de extrema importância esse projeto. Cumprimentamos o Governador pelo 
projeto. De fato, questionamos a supressão desta Casa na participação 
desse projeto, pela razão que já mencionamos, e encaminhamos 
favoravelmente à Emenda n° 1 e ao projeto, fazendo um apelo a V. Exa. para 
que possamos, depois da sua exposição, quem sabe, em um tempo mais 
curto, aprovar esse projeto e a Emenda n° 1. Muito obrigada. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos a intervenção da Deputada 
Maria Tereza Lara e concedemos aparte à Deputada Maria Olívia. Pode 
parecer que o nosso objetivo seria a obstrução, mas não estamos obstruindo. 
O projeto das taxas, contra o qual queríamos votar, não convinha. 
Infelizmente, já foi votado, e fomos derrotados, ·junto com a sociedade 
mineira. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte) - Obrigada, Deputado Sebastião 
Costa. Já fui membro efetivo do Conselho, indicada pelo Deputado Romeu 
Queiroz, como Presidente. Gostaria de dizer que é de extrema importância a 
presença da Assembléia. Quando assume um compromisso, tem de cumpri-
lo. Se o horário da reunião do Conselho é à tarde, o Deputado que recebe a 
incumbência de representar esta Casa tem de estar lá. Ficava lá a tarde 
inteira, porque o meu compromisso era com o Conselho da Criança e do 
Adolescente. Isso é importante porque, de lá, saem várias orientações. 
Ficamos conscientes da realidade com relação à criança no Estado, porque, 
para essas reuniões, vêm representantes de várias cidades. Como os fatos 
maiores acontecem com as crianças de Belo Horizonte, não podemos tirar o 
representante. Se o representante da Assembléia não puder comparecer, 
tem de entregar o cargo ao Sr. Presidente. Muito obrigada. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos a intervenção da Deputada 
Maria Olívia. Nessa fase conclusiva, gostaríamos de lembrar-lhes o seguinte. 
Se o Conselho ficar constituído eliminando-se o Poder Legislativo, passa a 
ser um órgão do Governo, tão-somente. Então, deixa de ser um Conselho 
para ser um órgão ou uma secretaria, absolutamente à mercê da vontade do 
Poder Executivo e à revelia dos outros Poderes. Esse Conselho deveria, 
inclusive, ter parte e representantes de todos os Poderes constituídos do 
Estado. Caso contrário, transforma-se em um órgão do Poder Executivo. 

Assim sendo, gostaríamos de lembrar-lhes que somos favoráveis a esse 
projeto; para encerrar, lamentamos a aprovação do anterior, que institui mais 
de cem taxas, e não se teve sequer a coragem cívica de dizer que era de 
iniciativa do Governo. Dizia apenas que estava alterando o outro projeto, ou 
seja, alterando com a inclusão de mais de cem taxas para o povo de Minas 

~--------------------------------------------------------~ 



Gerais. Com relação a este, estamos cumprimentando pela sua existência 
e pela necessidade de sua aprovação. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

*-Sem revisão da oradora. 
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O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Mauro Lobo, em que 
solicita a votação destacada das Emendas n°s 1 e 2 ao Projeto de Lei n° 
586/99. A Presidência defere o requerimento, em conformidade com o inciso 
XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, 
que recebeu da Comissão do Trabalho parecer pela rejeição. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 2, da Comissão de Justiça, que recebeu da Comissão 
do Trabalho parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 586/99 com a Emenda n° 1. À 
Comissão do Trabalho. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 267/99, dos Deputados 
Rogério Correia e Márcio Cunha, que dispõe sobre a organização e 
funcionamento do Conselho de Defesa Social, criado pelo art. 134 da 
Constituição Estadual, com redação dada pela Emenda n° 33, de 18/3/98, e 
dá outras providências. A Comissão de Direitos Humanos opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1 o turno. 
Em discussão. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara*- Na Comissão de Direitos Humanos, como 

relatora, o Substitutivo n° 1 torna esse Conselho paritário. Esse substitutivo 
foi aprovado pela Comissão. O objetivo foi esse. Esse Conselho é 
extremamente importante para o momento que vivemos, para que toda a 
sociedade organizada e o Governo possam dar norte, a fim de que haja uma 
mudança na sociedade, para combatermos a violência e darmos mais 
segurança à população mineira. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 

discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 267/99 na forma do Substitutivo n° 
1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 373/99, do Deputado João 
Leite, que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
policiais e carcerários. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o 



z 
< 
I 

c:: 
!:!. 
<.i 
E o 
E 
<D 

"'C 
0::: 
<D 
~ 

979 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 373/99 
na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, antes de colocar em discussão o próximo projeto, gostaria 

de alertar os parlamentares sobre a participação de Deputados nos 
Conselhos. A Presidência tem recebido reclamações de membros dos 
Conselhos- não apenas deste, mas também de outros-, relativas ao fato de 
que a Assembléia não tem participado, porque não comparece o Deputado 
titular nem o suplente. A Presidência acha muito louvável a decisão dos 
Deputados de apresentarem e, principalmente, de aprovarem a emenda pela 
qual haverá no Conselho da Criança e do Adolescente a participação do 
Poder Legislativo. É muito importante que haja a participação dos Deputados 
nas reuniões dos Conselhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de entender a 

manifestação desses Conselheiros que têm falado com V. Exa. Quero dizer e 
reforçar o que disse a Deputada Maria Tereza Lara. Tive a oportunidade, na 
legislatura passada, de representar a Assembléia no Conselho de Defesa da 
Criança e do Adolescente. As reuniões são, rigorosamente, às quartas-feiras, 
às 14 horas. Procuramos mostrar que elas aconteciam justamente no 
momento em que havia reuniões em Plenário na Assembléia Legislativa, num 
dia cheio e importante na Assembléia. Explicamos também que não 
podíamos estar ausente da Assembléia nesse horário. Sempre mandávamos 
representantes, mas nunca conseguimos a mudança do horário, por iniciativa 
do Conselho, para estarmos presentes às reuniões. 

Quando o Plenário da Assembléia funcionava, estávamos presente. Agora, 
da mesma forma, os horários do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente não coincidem por causa da Comissão de Direitos Humanos. 
Esse é o problema que enfrentamos. Temos conhecimento de que muitas 
vezes conseguem aquele horário para alguns Conselheiros e não conseguem 
para nós, que queremos participar. Especialmente nas atividades do 
Conselho Estadual de Entorpecentes, do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, a Assembléia Legislativa tem de acompanhar. 
Então, Sr. Presidente, acho que deveria haver um contato com esses 
Conselhos com a finalidade de adequar os horários para que o Deputado 
titular, designado por V. Exa., ou o suplente possa estar presente às 
reuniões. Há uma falta de sensibilidade para que os horários sejam 
compatíveis com a presença dos Deputados. Como os Deputados não vão se 
ausentar do Plenário, por mais importante que seja a nossa presença nos 
Conselhos, deveria haver sensibilidade por parte destes na adequação dos 
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horários. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 483/99, do 
Governador do Estado, que altera a Lei n° 9.380, de 18/12/86, que dispõe 
sobre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais-
IPSEMG. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 483/99 na forma do 
vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

não estou vendo a Deputada Elbe Brandão, que, certamente, usaria o 
microfone para fazer sua declaração de voto. Faço-o como Presidente da 
Comissão do Trabalho, onde esse projeto de lei foi debatido. Fizemos uma 
audiência pública, um debate muito profundo em torno dessa questão e 
percebemos que esse projeto vem fazer, em hora oportuna, a correção de 
uma injustiça de muitos anos. 

Gostaria de agradecer aos Deputados e à Casa por compreenderem a 
importância desse projeto e aprová-lo já em 2° turno. Realmente, foi feita 
justiça. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Quero fazer minhas as palavras do meu 
colega e companheiro, Deputado Ivo José, e também cumprimentar a 
Deputada Elbe Brandão pela emenda e pela discussão do projeto que, 
realmente, possibilitou direitos iguais no IPSEMG aos homens e às mulheres. 
Gostaria de cumprimentar a todos os funcionários que estão presentes e 
dizer o quanto é importante realizar o controle social das políticas públicas 
nos parlamentos, no Executivo, em todos os órgãos de poder. Isso fará 
avançar nossa sociedade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 620/99, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, que dispõe sobre a pensão por morte de 
contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais 
de Trânsito. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 620/99 

EMENDA N° 1 
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 1°: 
"Art.1°- .................................................. . 
Parágrafo único - Terá direito a pensão o beneficiário do contribuinte 

obrigatório que tiver descontos em favor da CBGC há, pelo menos, doze 
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meses da vigência da Lei n° 11.406, de 29 de janeiro de 1994, publicada 
em 30 de janeiro de 1994, data em que as referidas pensões passaram a ser 
de responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda.". 

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 
Justificação: A emenda objetiva definir claramente que a pensão se destina 

aos beneficiários de contribuinte obrigatório, que tenha, à época de sua 
morte, cumprido o período de doze meses de descontos para aquele fim. 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 9° a seguinte redação: 
"Art. 9° - A pensão será devida e paga a seu beneficiário a partir da data do 

óbito do contribuinte obrigatório da Caixa Beneficente dos Ex-Guardas Civis e 
Fiscais de Trânsito - CBGC - desde que requerida no prazo de sessenta dias 
da data do falecimento. 

§ 1°- Não cumprido o prazo previsto no "caput" do artigo, a pensão será 
paga a partir da data do requerimento do interessado. 

§ 2° -Tendo o óbito ocorrido no ano de 1999, o pagamento do benefício 
far-se-á a partir dele se requerido no prazo de sessenta dias da vigência 
desta lei. 

Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1999. 
João Leite 
Justificação: O prazo que se estabelece no "caput" do artigo entende-se ser 

razoável para que providências se tomem a fim de o interessado requerer o 
benefício. Por outro lado, não se pode esperar indefinidamente o 
requerimento, daí a razão do § 1 o proposto; justifica-se o § 2° pelo fato de, no 
ano de 1999, não ter sido pago nenhum novo benefício, a partir de 20 de 
janeiro, em virtude de lei votada nesta Casa. Aguarda-se a aprovação desta 
emenda. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto duas emendas: a do Deputado Alberto Pinto 
Coelho recebeu o n° 1; a do Deputado João Leite recebeu o n° 2. Nos termos 
do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência vai submeter as 
emendas a votação, independentemente de parecer. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 620/99 na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para 
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que se faça plena justiça, devo dizer que sou co-autor do projeto com o 
Deputado João Leite. O projeto representa o resgate de um direito que, por 
um equívoco do Legislativo, deixou de poder ser reconhecido. Essa lei 
aprovada agora e que esperamos ver sancionada pelo Executivo, porque é 
seu desejo também que isso ocorra, resgata um direito das viúvas dos ex-
guardas-civis. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que recebeu a Mensagem n° 73/99, do 

Governador do Estado, encaminhando o Projeto de Lei n° 755/99, a qual será 
publicada amanhã. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reun1ao, a 

Presidência a encerra, desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 
horas, e convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 
15, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia:(- A 
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 57a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 7/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Dilzon Melo 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Questão de ordem - Ata -
2a Parte (Ordem do Dia): Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento da Deputada Maria Olívia; discursos dos Deputados Antônio 
Carlos Andrada, João Leite e Amilcar Martins; aprovação - Inexistência de 
"quorum" qualificado para votação de propostas de emenda à Constituição -
Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.199; 
discurso do Deputado João Leite; questão de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para discussão 
da matéria constante na pauta - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 
401/99; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de Educação -
Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 26/99; 
encerramento da discussão - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
699/99; encerramento da discussão - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de 
Resolução n° 484/99; encerramento da discussão - Questão de ordem -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 16/99; 
encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
257/99; apresentação da Emenda n° 2; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Educação -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 533/99; discurso do Deputado 
lrani Barbosa; questão de ordem; prosseguimento do discurso do Deputado 
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lrani Barbosa; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada; questão de 
ordem; prosseguimento do discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada; 
questão de ordem - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior -Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Fábio Avelar - lrani Barbosa - 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 - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20h4min, a lista de 

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

1a Parte 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, vê-se que não há 
número regimental para abrir a reunião. Solicito o encerramento da reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Antônio Carlos 
Andrada que a lista de comparecimento registra a presença de 41 
Deputados. 

Ata 
- O Deputado Antônio Carlos Andrada, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

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

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

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Olívia, 
solicitando, na forma regimental, a inversão da pauta da presente reunião, de 
modo que o Projeto de Lei n° 401/99 seja apreciado em primeiro lugar entre 
as matérias em fase de discussão. Com a palavra, para encaminhar a 
votação do requerimento, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
nossa presença na tribuna, para encaminhar o requerimento da ilustre 
Deputada Maria Olívia, é com o objetivo de fazer um apelo aos Deputados da 
Mesa, a fim de que a pauta da Casa seja seguida, de acordo com uma certa 
ordem de prioridade. Não pensamos que a Deputada deixa de ter razão ao 
querer priorizar um assunto tão relevante quanto o projeto em questão. Não 
se trata disso, porque entendemos as razões da Deputada, que tem toda a 
fundamentação para querer priorizar, como, de resto, todos os parlamentares 
têm os seus interesses legítimos, já que representam parcelas da população 
de Minas Gerais e, obviamente, gostariam que as suas matérias, que dizem 
respeito a suas regiões, tenham uma certa prioridade. A minha presença aqui 
é para defender a pauta, levando em consideração dois aspectos. Primeiro, o 
grande número de presenças revelado pela Mesa. Se há um número grande 
de presenças, deveríamos começar pela votação das propostas de emenda à 
Constituição, que são cinco, e ainda há um veto. Esses projetos estão na 
pauta há mais de duas semanas. Eles estão na pauta apenas para fazer 
figuração, porque o que tem acontecido é: abre-se a reunião, inverte-se a 
pauta, vota-se aquilo que, porventura, tenha feito parte de algum acordo, e as 
matérias importantes, que são as emendas à nossa Constituição, ou seja, 
matérias de cunho constitucional, elaboradas pela própria Casa e para cuja 
votação se exige um "quorum" qualificado, vão ficando para trás, e o recesso 
está chegando. É preciso que nos atenhamos a essa questão e priorizemos, 
fundamentalmente, as matérias a serem votadas nesse sentido. Entendemos, 
volto a dizer, o zelo da Deputada Maria Olívia, que é uma excelente 
parlamentar e está sempre atenta às questões atinentes ao povo mineiro, 
mas, com relação a esse requerimento, que pede a inversão de pauta, 
gostaria de dizer que penso que esse expediente está sendo por demais 
usado e faz com que a Casa deixe de apreciar outras matérias que, muitas 
vezes, por se tratar de assuntos genéricos, que estão no âmbito da nossa 
Constituição, não encontram uma defesa localizada de um, dois, cinco ou dez 
parlamentares. Esses interesses são difusos e não encontram aqui um 
defensor para fazer com que essas matérias andem. 

É preciso que, por meio de um esforço coletivo, façamos com que esses 
projetos de emenda à Constituição avancem, podendo ser realmente 
discutidos, votados e decididos pelo Plenário, seja pela aprovação ou 
rejeição, mas com uma palavra final. Então, o nosso encaminhamento é no 
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sentido de fazer um apelo aos parlamentares e à Mesa, neste final de 
ano, para que as matérias que exigem um "quorum" qualificado e não 
representam interesses localizados passem a ter a atenção do Plenário e de 
nossos parlamentares. 

Quero agora referir-me à Mesa, insistindo na sua elaboração. Tenho sido 
assíduo interlocutor junto à assessoria da Mesa no sentido de fazer com que 
determinados projetos, principalmente da Oposição, sejam também 
colocados na pauta, para que possam ser discutidos e encaminhados. Há 
aqui um projeto de minha autoria, mas noto que tem um grande interesse do 
Governo, e quando isso acontece o projeto aparece rapidamente na pauta, 
sem a necessidade do pedido do Deputado. Por outro lado, quando o 
interesse é do parlamentar, isso torna-se difícil, pois temos que pedir, insistir, 
falar e chegar ao ponto de tentar até obstruir, para conseguir um avanço. O 
esforço concentrado deve atender ao interesse da Casa, e não apenas do 
Governo. Estamos vendo que as matérias de interesse da Oposição estão 
sendo deixadas de lado, mas querem, ao mesmo tempo, que a Oposição 
esteja presente, colaborando no esforço concentrado do Governo. Deve 
haver o mínimo de entendimento, de acatamento e reconhecimento do 
trabalho da Oposição, para que matérias de iniciativa dos parlamentares da 
Oposição façam parte da pauta. Não me refiro apenas aos projetos de 
interesse do Governo, mas também àqueles de interesse do próprio 
parlamentar, das bancadas e de suas regiões, que, muitas vezes, não 
prejudicam o Governo, pois não necessariamente um projeto de parlamentar 
da Oposição tem que ser contra o Governo. O parlamentar da Oposição pode 
ser criativo e, muitas vezes, ajudar o próprio Governo. 

Eu mesmo apresentei um projeto que tratava dos precatórios. Houve um 
entendimento com o Governo, foi apresentado um substitutivo para acatar 
matérias que lhe interessavam, e, assim, esse projeto de minha autoria foi 
colocado em pauta para votação, com certa prioridade. Existem outros 
projetos que podem atender ao Governo direta ou indiretamente, sem ser de 
seu interesse exclusivo, e é preciso que lhes dêem abertura. A feitura da 
pauta deve ser mais democratizada. A Mesa, por meio de seu Presidente, 
decide a questão da pauta, e nós, da Oposição, infelizmente, como não 
fazemos parte dela, não temos outro recurso a não ser subir à tribuna para 
usar o nosso verbo. O Deputado Sebastião Navarro Vieira, com toda a sua 
experiência, já disse que o Governo tem o poder e a verba, enquanto a 
Oposição tem o expediente da obstrução e o verbo. Estamos, portanto, 
usando o verbo e trazendo os nossos reclamos a público, depois de diversas 
tentativas e conversações com assessores e parlamentares que integram a 
Mesa. 

Esse esforço concentrado poderia ter um grande aproveitamento, e a pauta 
poderia ser até mais extensa. Já falei para a assessoria da Mesa que 
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poderiam ser colocados diversos outros projetos, que não são polêmicos 
e atendem a interesses legítimos dos parlamentares. A pauta, para um 
esforço concentrado, está muito enxuta, pois está atendendo apenas aos 
interesses do Governo, e não ao interesse coletivo da Casa. 

Trago aqui, Sr. Presidente, respeitosamente, as nossas críticas e 
colocações em relação à pauta, no sentido de colaborar, pois, à medida que 
se democratiza e o Plenário se sente amplamente atendido, as questões 
podem fluir com maior rapidez, havendo a colaboração de todos os setores. 
No momento, de maneira clara, apesar de todos os esforços, sinto que a 
pauta não atende ao interesse coletivo da Casa, mas apenas parte dela, 
ligada ao Governo. Existem muitos projetos de parlamentares da base do 
Governo, mas, como não estão chamando a atenção dele, estão ficando de 
fora. 

O ano está acabando, passando rápido, e muitos projetos e matérias 
interessantes que poderiam contribuir para o desenvolvimento do Estado e a 
melhoria da sociedade, enfim, para melhorar o Estado, estão ficando de lado, 
porque querem priorizar apenas aquilo que é de interesse imediato do 
Governo. 

Estamos defendendo uma pauta mais democrática e querendo que nesse 
esforço concentrado se con:ece, de fato, a discutir as questões relativas às 
emendas constitucionais. E preciso tratar com carinho essas questões, 
porque são, volto a dizer, interesses difusos, que não têm, muitas vezes, um 
setor para levantar a bandeira, pressionar e fazer com que essas matérias 
andem. 

Daí, Sr. Presidente, esse meu encaminhamento contra, com todo o respeito 
ao interesse da Deputada Maria Olívia, mas em favor de uma pauta que 
realmente reflita o esforço concentrado que se pretende, esforço que deve 
ser da Casa, para a Casa e pelo povo de Minas Gerais, e não apenas de 
interesse do Governo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público 
presente, com todo o respeito que tenho pelo Deputado Antônio Carlos 
Andrada, gostaria de encaminhar favoravelmente ao requerimento da 
Deputada Maria Olívia. É um projeto importante e mereceu cuidadoso 
tratamento e cuidadosa discussão na Assembléia Legislativa. Já tramita 
desde junho nesta Casa e agora recebe mais um substitutivo, que vem 
aprimorá-lo. 

Apesar de apoiarmos a iniciativa da Deputada Maria Olívia, porque de 
alguma forma ganha tempo na tramitação do projeto, ao mesmo tempo temos 
que concordar com a linha de raciocínio trazida pelo nobre Deputado Antônio 
Carlos Andrada. Só de folhearmos esse projeto, cuidadosamente 
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apresentado pela Deputada Maria Olívia, que cria o Fundo Estadual de 
Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico, e 
acompanharmos o cuidado que a Assembléia Legislativa teve, como também 
as comissões, ao analisá-lo, o cuidado que a nobre Deputada tem agora, ao 
apresentar novo substitutivo, e posso ver também a contribuição de vários 
Deputados, apesar de tudo isso, tenho que concordar com o Deputado 
Antônio Carlos Andrada, porque demonstra, prova e exemplifica algo que 
estamos vivendo na Assembléia Legislativa. O projeto da Deputada Maria 
Olívia tramita na Assembléia Legislativa desde junho e corre o risco de não 
ter sua aprovação agora, a mensagem do Governador que trata de quase 
300 taxas para a população de Minas Gerais é um projeto que entrou na 
quinta-feira e já estava na pauta da Comissão de Justiça hoje, às 14 horas; 
às 15 horas, na pauta da Comissão de Fiscalização Financeira, e quero até 
elogiar o Deputado Antônio Júlio, que pediu prazo regimental para apresentar 
o parecer. Criticamos, na legislatura passada, o fato de que os projetos 
chegavam à Assembléia Legislativa "ao apagar das luzes", no final de 
dezembro, sem tempo para que os Deputados pudessem analisá-los. 

Vemos se repetir neste Governo o que aconteceu na legislatura passada: o 
projeto chega no dia 2 de dezembro e tem de ser aprovado ainda neste ano. 
São quase 300 taxas, e temos de aprová-las neste ano. 

Portanto, está perfeito o encaminhamento dado pelo nobre Deputado 
Antônio Carlos Andrada. Daqui a pouco, teremos na pauta o Projeto de Lei n° 
705/99, atropelando tudo que está sendo proposto pelos Deputados e 
discutido pelas comissões. De repente, chega um projeto de última hora, é o 
projeto "ao apagar das luzes", tão criticado no Governo passado e na 
legislatura passada, repudiado por tantos, e agora merece uma urgência 
urgentíssima da Assembléia Legislativa na sua tramitação. 

Por isso, encaminho favoravelmente ao requerimento da Deputada Maria 
Olívia, mas tenho de concordar com o Deputado Antônio Carlos Andrada, a 
pauta é algo importante para os Deputados. O trabalho realizado pelos 
Deputados e pelas comissões é importante. De repente, vemos esse 
cuidadoso trabalho sendo atropelado por projeto de interesse dos Deputados 
da Assembléia Legislativa, de interesse da sociedade de Minas Gerais? Não. 
Por projeto que trata de taxas. A maioria no valor de R$300,00, de interesse 
do Poder Executivo, de interesse do Governo do Estado. Aí, pode. Esse 
projeto atropela, passa pelas comissões a jato, numa velocidade 
impressionante, chega ao Plenário, terá lugar especial na pauta e deverá ser 
aprovado este ano ainda, para que o Governo, tranqüilamente, cobre as 300 
taxas. 

Interessa a quem esse projeto? Estamos acompanhando a determinação, a 
sede desse Governo por taxas, por mais impostos, para cada dia pesar mais 
no bolso do contribuinte do Estado. Até entendo que, com uma análise mais 
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cuidadosa da Assembléia Legislativa, da Comissão de Fiscalização 
Financeira, das bancadas dos partidos na Assembléia Legislativa, com 
audiências para podermos também consultar as diversas entidades, um 
projeto deve prosperar na Assembléia Legislativa; não dessa maneira. 

Esse encaminhamento foi repudiado na última legislatura. Acompanhamos 
várias obstruções, e foram vários os projetos obstruídos pela Oposição na 
última legislatura. Agora estamos acompanhando o mesmo procedimento 
neste Governo e com o aceite, com o apoio da Assembléia Legislativa, que 
não dá oportunidade para os Deputados conhecerem o que estão votando. 
Não dá oportunidade para que as comissões tenham um tempo maior para 
discutir e, até mesmo, oportunidade de discutir, em audiências públicas, com 
a sociedade. 

Por isso, encaminho favoravelmente ao requerimento da Deputada Maria 
Olívia. O projeto que cria a Fundação Estadual de Recuperação do 
Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico é importante e merece ser 
aprovado ainda nesta sessão legislativa. Espero que aprovemos o 
requerimento em que solicita a alteração da pauta, mas concordo com o 
encaminhamento do Deputado Antônio Carlos Andrada com relação ao 
tratamento dado a projetos que interessam não só aos Deputados, mas 
também à Assembléia Legislativa e ao povo de Minas Gerais. Esperamos 
que esses projetos recebam o mesmo tratamento que o projeto do Governo 
está recebendo, com todo o carinho, com possibilidade de marcar 
imediatamente as reuniões das comissões, com diferença de 1 hora de uma 
reunião para outra, enfim, com essa urgência urgentíssima. Esperamos 
também o mesmo tratamento para projetos dos Deputados, porque a 
sociedade aguarda a sua aprovação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação do 
requerimento, o Deputado Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, antes de encaminhar a proposta da Deputada Maria Olívia, de 
inversão da pauta, gostaria de fazer um registro, por hoje ter sido um dia 
particularmente triste na vida de todos nós, mineiros. Perdemos hoje, de uma 
só vez, dois grandes mineiros, dois grandes homens, que tantos serviços 
prestaram ao Estado e ao País. Refiro-me, por um lado, a esse grande 
homem do Norte de Minas, de Montes Claros, o ex-Prefeito Mário Ribeiro, 
cuja morte representa uma perda irreparável para todos nós que o 
conhecemos. 

Perdemos também uma das figuras mais notáveis da vida pública de Minas 
Gerais nos últimos tempos. Refiro-me, é claro, ao engenheiro Amaro Lanari 
Filho, cujo nome é ligado à USIMINAS de maneira indelével e tantos serviços 
prestou também no BDMG e em tantas outras funções que exerceu na vida 
empresarial e pública de Minas Gerais. É, portanto, com imenso pesar que 
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começo a minha fala fazendo esse registro de pêsames a todos os 
mineiros. Todos estamos de luto com a perda de Mário Ribeiro e de Amaro 
Lanari, que tantos serviços prestaram ao povo de Minas Gerais. 

E acabo de receber, para minha surpresa, a comunicação do Deputado 
Marco Régis de que perdemos outra grande figura de Minas, o nosso ex-
Senador, Deputado, Vereador Lisâneas Maciel, homem cuja trajetória em 
defesa da democracia, na luta contra a ditadura e o regime militar, também é 
uma das mais lindas páginas escritas da história recente do nosso País. 
Portanto, é um dia de tristeza para todos. 

Sr. Presidente, estou aqui para encaminhar a proposta de inversão da 
pauta, mas esse é também um momento de reflexão para todos nós, na linha 
desenvolvida pelos que me precederam, os Deputados Antônio Carlos 
Andrada e João Leite. 

É preciso discutir a forma como a Assembléia Legislativa tem tratado todos 
os pares. Nós, da Oposição, não aceitamos ser desiguais entre iguais, ser 
menores, ser Deputados de segunda ou de terceira categoria. Já tive a 
oportunidade de manifestar-me desta tribuna, lembrando a todos que até 
requerimentos de minha autoria para transcrever artigos nos anais da 
Assembléia Legislativa foram negados pela Mesa da Casa. É com 
perplexidade que constato que alguns Deputados tudo podem e outros não 
podem nada. Estamos sendo impedidos de exercer nossa função 
constitucional, de participar do debate político, de participar efetivamente da 
vida desta Casa. Até requerimentos solicitando informações ao Poder 
Executivo nos têm sido negados, de maneira torpe, de maneira 
desrespeitosa, impedindo-nos de exercer a nossa função. Fomos eleitos, não 
pelo Sr. Governador Itamar Franco nem por seus companheiros de Governo, 
mas por uma parcela representativa e significativa da população de Minas 
Gerais. Portanto, trago esta palavra de reflexão a todos. Nós, os 77 
Deputados, temos uma contribuição a dar aos trabalhos desta Casa, até na 
elaboração da pauta, na forma de encaminhamento e na ordem em que os 
projetos devem ser votados. 

Acompanho com particular interesse o projeto da Deputada Maria Olívia. 
Trata-se do Projeto de Lei n° 401/99, que cria o Fundo Estadual de 
Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico. Acompanho-o 
com especial interesse porque, como ex-Secretário de Estado da Cultura, sei 
da responsabilidade especial que nós, mineiros, temos em relação ao 
patrimônio histórico de nosso País. Mais da metade do patrimônio histórico 
tombado no Brasil localiza-se em Minas Gerais. Temos essa 
responsabilidade perante as futuras gerações, nossos filhos e netos, de 
preservar esse patrimônio de glória, esse patrimônio artístico, esse 
patrimônio histórico construído com muito esforço, com muita luta, 
criatividade e exuberância pelos nossos antepassados. Precisa ser 
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preservado para que, no futuro, seja um testemunho de que esta é uma 
terra de bravos, de que esta é uma terra de pessoas que têm capacidade 
criativa, que têm talento, determinação e vontade. É por isso que tenho 
acompanhado com muito interesse a tramitação desse projeto e quero me 
antecipar, até que faça uma defesa intransigente dele. Esta Casa Legislativa, 
por meio do referido projeto, da Deputada Maria Olívia, empreende um 
esforço importante para viabilizar recursos para a preservação do nosso 
patrimônio. Esse projeto é, por todos os títulos, louvável. 

Mas quero lembrar que, com o mesmo objetivo, tramita nesta Casa projeto 
de lei de minha iniciativa, que também viabiliza recursos para a preservação 
do nosso patrimônio e para outras atividades. No entanto, não tem merecido 
o tratamento que, pela importância do tema que aborda, mereceria receber. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao mesmo tempo que faço essa 
reflexão, faço também um apelo à consciência de cada um, a fim de que 
respeitem os Deputados que fazem parte da Oposição desta Casa, que têm 
contribuído com a presença, com a fiscalização do Poder Executivo, 
contribuindo até mesmo com o Governo Itamar Franco, porque temos 
corrigido erros administrativos, temos corrigido erros de rota do Governo, 
desvios, preservando os interesses da administração pública de Minas. 
Portanto, respeitem a nossa contribuição. 

Finalmente, por respeitar e por entender a importância do Projeto de Lei n° 
401/99, da Deputada Maria Olívia, é com imenso empenho e prazer que 
encaminho favoravelmente à inversão de pauta, a fim de aprovarmos o mais 
rápido possível esse projeto que tantos benefícios trará à cultura de Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" qualificado para a 
votação de propostas de emenda à Constituição, mas que existe número 
regimental para a apreciação das demais matérias da pauta. 

Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.199, 
que dispõe sobre a organização da Governadoria do Estado e da Secretaria 
da Casa Civil e Comunicação Social, cria a Secretaria de.Turismo, extingue a 
Secretaria de Assuntos Municipais, cria unidades administrativas nas 
Secretarias da Segurança Pública e da Justiça e de Direitos Humanos e dá 
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. O veto 
teve a sua discussão encerrada na reunião extraordinária do dia 2/12/99. 
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente, 
temos o veto do Governador do Estado à Proposição de Lei n° 14.199, que 
dispõe sobre a organização da Governadoria do Estado e da Secretaria da 
Casa Civil e Comunicação Social, cria a Secretaria de Turismo, extingue a 
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Secretaria de Assuntos Municipais, cria unidades administrativas nas 
Secretarias da Segurança Pública e da Justiça e de Direitos Humanos e dá 
outras providências. Acompanhamos o trabalho da Deputada Elbe Brandão, 
relatora da matéria, cujo parecer foi pela rejeição do veto. Observamos, 
durante a tramitação desse projeto, que a Secretaria da Casa Civil chamou a 
si vários órgãos, pretendendo tornar-se uma supersecretaria. 

Entendemos aquilo que foi exaustivamente discutido na Assembléia e que 
tivemos a oportunidade de mostrar para os Deputados - não somente tive a 
oportunidade de mostrar, mas também vários Deputados mostraram -, o 
equívoco do Governo do Estado ao criar, no âmbito da Secretaria da 
Segurança Pública, uma superintendência para cuidar de detentos, de 
presos. 

Naquela oportunidade, eu e outros Deputados demostramos que a 
Assembléia já tivera a oportunidade de analisar essas questões, já havia 
aprovado uma legislação que transferia não somente todos os presos que 
estão e estavam sob a guarda da Secretaria da Segurança Pública para a 
Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, mas também as unidades 
penais. Sabemos que várias dessas unidades já deveriam estar com a 
Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, como a Casa de Detenção 
Antônio Dutra Ladeira, onde temos hoje 400 policiais cuidando das pessoas 
que ali estão presas. 

Tivemos o cuidado de analisar detidamente essa questão, demonstrando o 
equívoco do Governo do Estado ao criar na Polícia Civil, na Secretaria da 
Segurança Pública, um órgão para cuidar de presos. Não é esse o trabalho 
da Polícia Civil. O seu trabalho é justamente cuidar da segurança pública, 
das investigações e conhecer onde está a criminalidade. Lamentavelmente, 
estamos acompanhando a situação da segurança pública no Estado e, em 
vez de vermos o Governo preocupado em dar condições para que tenhamos 
realmente um trabalho de segurança pública, na verdade o Governo vem 
criar, no âmbito da Polícia Civil, da Secretaria da Segurança Pública, um 
trabalho para que essa Secretaria cuide de presos, em vez de estar nas ruas, 
proporcionando segurança à população. 

Acompanhamos as razões do veto do Governador em exercício, Newton 
Cardoso: "A PROMINAS, na verdade, é uma administradora de espaços e 
eventos sem qualquer direcionamento à área turística, embora possa 
eventualmente promover locações para tal. Tanto é assim que se pretende 
reunir, no âmbito de sua competência, todos os espaços disponíveis, a fim de 
equalizar sua administração, mantendo uma única política de locação e 
preços, evitando principalmente uma concorrência entre os principais órgãos 
públicos. A vinculação dessa empresa à Secretaria de Estado de Turismo, 
recém-criada, conforme dispõe o art. 26 da proposição, trará uma significativa 
distorção dessa diretriz. A proposta de vinculação à Secretaria de Estado da 
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Casa Civil e Comunicação Social decorreu justamente da inexistência de 
correlação direta da finalidade dessa empresa a qualquer secretaria, 
tornando-se imperativo promover a sua vinculação diretamente ao 
Governador do Estado". São essas as razões do Governador em exercício, 
Newton Cardoso, as quais o levaram a vetar essa proposição .. 

Ora, não dá para aceitarmos essas razões do veto. E claro que a 
PROMINAS e os espaços de eventos como o Minascentro e outros de que 
dispõe o Governo do Estado de Minas Gerais devem estar, sim, com a 
Secretaria de Turismo. Ela é a responsável pelas políticas de turismo no 
Estado, inclusive a atração do turismo e de eventos. E o Governador em 
exercício, Sr. Newton Cardoso, pretende, ao vetar a PROMINAS na 
Secretaria de Turismo, que todos os seus espaços turísticos fiquem com a 
Casa Civil, a responsável pela política de comunicação e pela política do 
Governo. O Governador em exercício, Sr. Newton Cardoso, pretende que a 
PROMINAS, os locais de eventos tão importantes para o turismo em Minas 
Gerais, para a atração de turistas de outros Estados e países, que a 
instalação, nesses espaços, dessas promoções turísticas fique com a 
Secretaria de Estado da Casa Civil. 

Queremos encaminhar contrariamente a esse veto do Governador do 
Estado, Sr. Newton Cardoso. Na verdade, queremos rejeitá-lo, porque 
esperamos que esta Assembléia Legislativa mantenha a coerência, porque 
votamos favoravelmente à presença da PROMINAS na Secretaria de 
Turismo. Esse é o interesse de todos os envolvidos na área do turismo, esse 
elemento importante do crescimento da economia em Minas Gerais, tão 
pouco explorado. Esperamos que a Assembléia mantenha dessa maneira. 
Há pouco, vimos um projeto importante da Deputada Maria Olívia, que 
tramita nesta Casa, relacionado ao patrimônio histórico de Minas Gerais. 
Ouvimos o Deputado Amilcar Martins dizendo que Minas Gerais tem mais da 
metade do patrimônio histórico do Brasil e pensamos que deve estar na 
Secretaria de Turismo a PROMINAS. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, peço recomposrçao de 

"quorum", pois parece que não há número suficiente de Deputados para 
continuarmos a reunião. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Não há 

"quorum" para votação, mas o há para discussão das matérias constantes na 
pauta. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 401/99, da Deputada Maria 
Olívia, que cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, 
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Artístico e Arquitetônico - FUNPAT. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A 
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
n°s 1, da Comissão de Justiça; 3 e 4, que apresenta; e pela aprovação da 
Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 2, da Comissão de Justiça. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 401/99 

- O Substitutivo n° 1, da Deputada Maria Olívia, foi publicado na edição de 
10/12/99. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentado ao projeto um substitutivo da Deputada Maria Olívia, o qual 
recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto com o substitutivo à Comissão de 
Educação, para receberem parecer. 

Discussão, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 26/99, 
do Deputado Rogério Correia, que dá nova redação ao parágrafo único do 
art. 34 da Constituição Estadual. A Comissão Especial opina pela aprovação 
da proposta com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 699/99, do Governador do 
Estado, que altera a Lei n° 12.228, de 4/7/96, que cria o Fundo de 
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
n°s 1 e 2, que apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 484/99, do Deputado 
Rogério Correia, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 3° da 
Resolução n° 5.186, de 13/7/99, que dispõe sobre garantia em operação de 
crédito entre o Estado e empresas públicas. A Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Questão de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa - Não há "quorum" para votação. V. Exa. não 

pode colocar o projeto em votação. 
O Sr. Presidente - Exatamente. A Presidência está colocando todos os 

projetos em discussão, encerra a discussão e passa para o projeto seguinte. 
O Deputado lrani Barbosa - Peço a V. Exa. que, novamente, verifique o 

"quorum", porque já não temos 26 Deputados em Plenário. Não temos nem 
"quorum" para discussão. 

O Sr. Presidente - A Presidência, de plano, verifica que temos "quorum" 
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para continuar a discussão. 

O Deputado lrani Barbosa - Peço a V. Exa. a recomposição, porque não há 
"quorum". 

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, a Presidência, de plano, verifica que há 29 
Deputados em Plenário. 

O Deputado lrani Barbosa - Havia 29 Deputados, quando foi feita a 
chamada. Não há 26 Deputados em Plenário, agora. Peço a V. Exa. que 
cumpra o Regimento. 

O Sr. Presidente- A Presidência está agindo rigorosamente de acordo com 
o Regimento. 

O Deputado lrani Barbosa - Não há 29 Deputados em Plenário. 
O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Discussão, em 1° turno, do 

Projeto de Lei Complementar n° 16/99, do Deputado Anderson Adauto, que 
dispõe sobre reforma de militar por incapacidade física. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de 
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam por sua 
aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Discussão, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 257/99, do Deputado Eduardo Hermeto, que acrescenta 
dispositivos à Lei n° 11.393, de 6/1/94, que cria o Fundo de Incentivo à 
Industrialização. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina 
por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão 
de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Em discussão, 
o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI W 257/99 

- A Emenda n° 2, do Deputado Edson Rezende, foi publicada na edição do 
dia 10/12/99. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda, do Deputado Edson Rezende, a qual 
recebeu o n° 2. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha o projeto com a emenda à Comissão de Educação, 
para receberem parecer. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 533/99, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves- Pró-Confins-
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A 
Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto com as Emendas n°S 
2, da Comissão de Justiça; 3 e 4, que apresenta; e com a Subemenda n° 1, 
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que apresenta, à Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
n°s 2, da Comissão de Justiça; 3 e 4, e da Comissão de Turismo; e e com a 
Subemenda n° 1, da Comissão de Turismo, à Emenda n° 1, da Comissão de 
Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir o projeto, o 
Deputado lrani Barbosa. 

O Deputado lrani Barbosa- Deputado Alberto Pinto Coelho, gostaria que V. 
Exa. me prestasse alguns esclarecimentos. Como V. Exa. pretende instalar 
no Aeroporto de Confins, área de competência federal, um programa do 
Governo do Estado? 

Queria saber se V. Exa. teve algum sinal verde da INFRAERO ou das 
autoridades portuárias federais para que pudéssemos criar esse programa. 
Gostaria que V. Exa., se possível, no aparte, fizesse um esclarecimento a 
este Deputado. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte) - Existe um aeroporto 
internacional, considerado um dos melhores, se não o melhor, do País, 
implantado há 15 anos, sendo subutilizado, chegando, no máximo, a 20% da 
sua capacidade. A idéia é de construirmos, a partir do terminal, que tem uma 
posição estratégica, um aeroporto denominado ( ... ), ou seja, um aeroporto 
que possa concentrar cargas internacionais, para que possamos, a partir da 
configuração desse quadro, fazer com que haja em torno do aeroporto um 
pólo de desenvolvimento, estimulando para isso a criação, na região do 
aeroporto, de indústrias de valor agregado. Poderemos ter o estímulo, a 
implantação da indústria hoteleira. Sabemos que o nosso Estado tem um 
grande potencial turístico e se aquele aeroporto tiver o volume que comporta 
de aeronaves, de vôos, estaremos, a partir desse incremento, valorizando o 
turismo, criando um pólo de desenvolvimento na região do aeroporto e, em 
última análise, criando um grande estímulo para o desenvolvimento do 
Estado. A idéia do projeto baseia-se nisso que acabei de dizer rapidamente. 
É o que tinha que esclarecer. Espero que tenha atendido a sua solicitação. 

O Deputado lrani Barbosa - V. Exa. foi brilhante, como sempre. Nobre 
Deputado Alberto Pinto Coelho, estou tomando a iniciativa de apresentar uma 
emenda ao seu projeto, incluindo o Município de Vespasiano, porque sofre a 
influência do Aeroporto de Confins e de toda a movimentação que há em 
Confins, Lagoa Santa e imediações. 

Tomei a liberdade de solicitar à assessoria da Casa que preparasse uma 
emenda, para que pudesse acrescentar o Município de Vespasiano nessa 
iniciativa de V. Exa. 

Gostaria de participar a V. Exa. que estive recentemente no Canadá e nos 
Estados Unidos, e, pode ter a certeza, o que falta ao Brasil é só o incentivo 
das autoridades para que possamos fazer exportação. 

Como Presidente da Comissão do MERCOSUL, tenho participado de 
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vanas discussões. Recentemente, participamos de uma visita à 
Assembléia Legislativa de Buenos Aires. V. Exa., o Presidente desta Casa, o 
Deputado Gil Pereira e eu. 

Temos tido algumas discussões no MERCOSUL, e V. Exa. participou 
dessas reuniões também. Houve, há cerca de 12 dias, um encontro em Porto 
Alegre, em que tomei posse como 3°-Vice-Presidente e o Deputado Gil 
Pereira, como 2°-Secretário da União de Legisladores do MERCOSUL, da 
qual já participam parlamentares da Argentina e do Uruguai. 

Precisamos, principalmente em nossa região metropolitana, de áreas de 
livre comércio com outros países, para que possamos ter, a exemplo da 
Amazônia legal, empresas que produzam e absorvam a mão-de-obra que 
está praticamente sem emprego na região metropolitana, porque não existem 
indústrias que a absorvam. Temos, agora, na região de Venda Nova, um 
distrito industrial que está paralisado. E faço uma solicitação ao nobre 
Presidente, com o prestígio que tem junto ao Governo - aliás, na semana 
passada, acabou de lhe dar R$36.000.000,00 de presente -, de que o 
Governo utilizasse esse dinheiro em investimentos comprometidos com os 
Deputados desta Casa. Não é só pegar R$40.000.000,00, entregá-los ao 
Governador e utilizá-los para resolver os problemas dele e de mais alguém, e 
não resolver o problema setorizado de todos os Deputados desta Casa. Os 
Deputados que estão aqui não representam somente base eleitoral, mas 
representam regiões importantes do Estado, que estão carentes. Perguntem 
aos Deputados de Montes Claros. Em Montes Claros está faltando dinheiro 
para tudo. A Assembléia deu de presente R$36.000.000,00 para o Governo. 
Perguntem aos Deputados da região de Montes Claros: foi comprometida 
alguma coisa desta Casa com o Governo do Estado, para que se fizesse algo 
na região de V. Exas.? Absolutamente nada. E V. Exas. são quase nove 
Deputados da região. Quanto foi comprometido com os Deputados da região 
metropolitana, para que esse dinheiro fosse aplicado em um programa de 
desenvolvimento da nossa região? Absolutamente nada. Assim também os 
Deputados do Sul de Minas, como o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Pergunto 
a V. Exa. quanto foi comprometido, desses R$36.000.000,00 dados de 
presente por esta Casa ao Governo, para o desenvolvimento da sua região, 
qualquer que fosse o projeto e mesmo sem que houvesse a interferência de 
V. Exa., mas que fosse um projeto que atendesse às necessidades dos 
parlamentares que estão aqui. V. Exa. não veio para cá só para votar leis. O 
povo da sua região votou em V. Exa. para que devolvesse isso em obras, 
prestígio e desenvolvimento para aquelas comunidades, da mesma forma 
como as minhas me têm prestigiado, e graças a Deus tenho conseguido 
honrar os compromissos. 

Se não temos o comprometimento desta Casa com o Governo quando o 
presenteamos, sem que o façamos assumir compromissos com projetos 



z 
< 
r:: 
~ 
;(:i 
E 
.2 c 
C!) 

"O 
a: 
C!) 

-< 

997 
dessa grandeza, como o do Deputado Alberto Pinto Coelho, que cria 
quase que uma zona franca no Aeroporto de Confins, meu Deus do céu!, 
precisamos estimular isso, mas com seriedade. Não estamos aqui para fazer 
média com o Governador. O Governador é sério. O Governador quer 
governar, mas governar não é só ficar dando explicação, é preciso executar 
alguma coisa. E, para que se execute alguma coisa, nós estamos fazendo a 
nossa parte. Votamos nesta Casa uma emenda que extinguia o PRELEGIS e 
que devolvia para o Governo do Estado R$36.000.000,00. Quero saber o que 
foi feito de útil com isso. Então, temos programas dessa natureza, e hoje 
podem ser aprovados por esta Casa, mas vão ficar engavetados. O Governo 
não dispõe de recursos para isso. Entendemos as dificuldades do Governo, 
mas temos como arrumar dinheiro. 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Deputado lrani Barbosa, não 
querendo trazer nenhuma contribuição ao pronunciamento de V. Exa., porque 
ele já é completo por si só, gostaria de ressaltar aqui a inovação que V. Exa. 
está trazendo para o parlamento, promovendo um fato novo, que é aquele 
que todos nós, a partir de agora, poderemos trazer em outras oportunidades, 
ou seja, V. Exa. consultou o autor do projeto, no tempo minguado de 60 
minutos que tem para estar na tribuna, para que desse seus esclarecimentos 
sobre o projeto de lei. Achei essa atitude louvável e democrática por parte do 
orador que tem apenas 60 minutos para discutir um projeto de tamanha 
importância. 

Quero lembrar que, além da sua contribuição como parlamentar inteligente 
que é, V. Exa. ainda teve a capacidade de inovar o comportamento. Acho 
importante que nós, parlamentares, possamos ouvir o autor do projeto, 
porque ele, melhor do que qualquer outro, conhece a essência e a razão de 
sua proposição. A partir dessas informações, pode-se promover a discussão 
sem nenhuma preocupação com o que está escrito, mas de acordo com a 
exposição feita pelo autor ao Plenário da Casa. Portanto, a iniciativa de V. 
Exa., além de sua participação na tribuna, é louvável e engrandece o Poder 
Legislativo. 

O Deputado lrani Barbosa - Muito obrigado, Deputado Sebastião Costa. 
Gostaria de dizer a V. Exa. que não se trata de uma inovação. Já usei esse 
expediente muitas vezes. No Congresso Nacional, tive a oportunidade de me 
utilizar dessa forma de discussão porque engrandece, enobrece e esclarece 
sobre o projeto. Muitas vezes, o Deputado apresenta um projeto e nem sabe 
por quê, uma vez que lhe foi entregue para ser apresentado. Somos o melhor 
povo do mundo, podem ter a certeza disso. Quando somos chamados para 
alguma coisa, sempre contribuímos. Contribuímos para a guerra do "petróleo 
é nosso". Defendemos a PETROBRÁS; fomos pelo seu monopólio durante 
muitos anos. Ficamos pequenos perante o mundo na questão petrolífera. 
Apesar de termos uma empresa grande, somos um País pequeno em 
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petróleo, quando poderíamos ter autonomia nessa área. 

Contribuímos quando fomos chamados às ruas para tirar o Governo 
comunista e dar democracia ao povo, nem que fosse num momento de 
grandeza do povo brasileiro, que não queria uma ditadura de esquerda, como 
a que foi instalada em Cuba. Vieram os militares e assumiram. O povo foi às 
ruas para dar ouro para o bem do Brasil. O povo foi às ruas para pedir 
eleições diretas. O povo foi às ruas pedir a saída de Collor. O povo votou 
para eleger Fernando Henrique de novo. O povo é bom. Só que perdeu sua 
capacidade de discutir e de fazer valer seus direitos. Apenas demonstrei aqui 
que os meus 60 minutos, depois que a palavra me foi dada, são meus, para 
discutir o projeto ou para qualquer coisa. 

Acho que o Regimento Interno é arcaico, feito para proteger um grupelho 
que se apossou da Mesa desta Casa por vários anos e que se utilizava disso 
como um instrumento, quase como uma varinha para bater na bunda de 
meninos: "Você fica quieto. Você pode falar. Você não pode". E pronto. Mas 
parlamento é discussão, parlamento é negociação. Quem se assenta nessas 
cadeiras, como V. Exas., tem de estar disposto a brigar, a falar, a recuar, a 
negociar, a apanhar e, às vezes, a bater bastante. Depende do que se 
encontra pela frente. Eu, por exemplo, até hoje não encontrei ninguém para 
me bater, mas, bater, isso já fiz bastante. Podem ter a certeza de que não 
deixei de ser o parlamentar que sou nem de ter o conhecimento que tenho do 
parlamento. Todas as vezes que sou convocado a participar, venho e dou 
minha contribuição. E, neste momento, podem ter a certeza de que estou 
dando a minha contribuição. Estou contribuindo para que todos os 
parlamentares saibam que têm o seu momento para que as coisas não 
andem como uma cachoeira. Ele pode parar a cachoeira sem precisar das 
mãos, de um trator, de uma arma, nem nada. Precisa apenas da voz e da 
decisão. Mas, para decidir, precisa ter conhecimento. 

A decisão não pode ser forjada por trás de um instrumento, que é o 
Regimento desta Casa, instrumento não da democracia, mas de poder. Mais 
nada. Quero que cada um estude o Regimento, a fim de que possamos fazer 
as alterações necessárias, mas não atabalhoadamente, como têm sido as 
propostas nesta Casa. As propostas devem ser feitas segundo a democracia, 
com coerência, e, principalmente, que não façam parte de projetos de poder 
perpétuo nesta Casa, porque não desejo mais participar desse tipo de 
projeto. Isso nos tem ensinado, ao longo do tempo, que, quando o poder é 
perpétuo, massacra e deixa o cidadão, deixa o Deputado sem dignidade. 

Hoje, estamos procurando defender esse momento de democracia. 
Portanto, queremos discutir a criação da área de livre comércio no aeroporto 
de Confins. Isso deveria estender-se a outras regiões do Estado, como Juiz 
de Fora, quase uma cidade praiana. Temos também Governador Valadares, 
Teófilo Otôni, pertencentes a uma região que tem, no Estado, o maior volume 
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de comércio com o mundo inteiro. Grande parte das famílias está no 
exterior. A maior parte dos nossos irmãos sai do Brasil para lavar pratos, para 
limpar chão nos Estados Unidos. São cidadãos formados em Engenharia, em 
Medicina, em Odontologia. No entanto, não exercem lá fora a sua profissão, 
fazem outra coisa diferente daquela para a qual foram diplomados. Por falta 
de projetos e de iniciativas desse tipo, é que essas coisas acontecem. 

Temos um Banco de Desenvolvimento em Minas Gerais que tem feito a 
mesma coisa desde a época da ditadura, desde que foi criado, ou seja, 
emprestar para políticos e parentes de políticos, além de algumas castas 
mais beneficiadas do Estado. Todas "deram o cano" no Banco, que não 
presta para nada. Empresta dinheiro para uma empresa instalar-se em Minas 
Gerais, como é o caso da Mercedes-Benz, mas não tem dinheiro para criar 
uma agência de fomento no exterior, uma agência de exportação. Deveria 
juntar-se com o SEBRAE, com outras ONGs, que estão espalhadas pelo 
País, embora o SEBRAE também funcione como uma máfia de dinheiro do 
Governo, mas, na realidade, tapa a visão daquilo que está acontecendo em 
nosso Estado, com um auxílio pequeno às empresas. No entanto, não lhes 
ensina métodos de exportação, a fim de levar as nossas mercadorias para 
fora. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Quero parabenizar V. Exa. pela 
lucidez com que está mostrando esse projeto. Quero parabenizar também o 
seu autor, embora concorde que ele também deve ser estendido ao Estado 
de Minas Gerais. O senhor referiu-se a Juiz de Fora, cidade que conhecemos 
bem, em todas as áreas, pois fomos Prefeito de 1989 a 1992. 
Acompanhamos toda a negociação para a implantação da Mercedes-Benz 
naquela cidade. Acompanhamos, em 1995, o anúncio, feito em todo o Brasil, 
de que daria de 8 a 1 O mil empregos, mas isso não era verdadeiro. 
Acompanhamos de perto a instalação da montadora em Juiz de Fora. 
Conhecemos profundamente o contrato e o protocolo, as vantagens que 
foram oferecidas e as condições atuais. O pátio está hiperlotado. A princípio, 
havia uma projeção de se venderem 40 mil veículos classe A, mas, 
lamentavelmente, foram vendidos apenas 8 mil veículos. Hoje, o Estado é 
fiador da Mercedes em 8 milhões, por meio do BDMG. Sabemos que a 
Mercedes-Benz está com uma proposta de um grupo argentino, porque lá 
está dolarizado. Atualmente, o carro é muito caro, pois quiseram vendê-lo na 
faixa popular por mais de R$40.000,00. 

Sabemos dos compromissos firmados entre o município e a Mercedes, até 
mesmo o de construir uma estação de tratamento de esgotos: a população 
pagaria 50% dos esgotos, e hoje paga 100%. Esse dinheiro está sendo 
desviado para se construir estação de tratamento de esgotos. 

Pior ainda, as férias coletivas que acabaram de acontecer na Mercedes, 
em Juiz de Fora, e 184 funcionários que estão sendo demitidos. Nobre 
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Deputado, o pior de tudo, aproveitando sua explanação sobre esse 
projeto, é que a Prefeitura de Juiz de Fora paga, nada mais, nada menos, do 
que colégio, na Academia do Comércio, para 204 crianças alemãs. Enquanto 
isso, faltam salas de aula para as crianças que nasceram e moram no 
Município de Juiz de Fora. Acho que há incoerência e que poderia ser revisto 
tudo o que foi feito, para que não caiamos novamente em erros como esse, 
em momento político, em que se fazia de tudo para eleger um candidato que 
possivelmente estaria sendo responsável pela vitória de ganhar de São Paulo 
a montadora Mercedes-Benz. 

Por isso, parabenizo V. Exa. e aproveito para dizer que temos aprendido 
bastante nesta Casa. Ouvimos Deputados que são mais positivos nas suas 
decisões e ouvimos Deputados que jogam mais pelo jogo de cintura, como é 
popularmente conhecido: Deputados que não falam, mas agem pelos 
bastidores. Isso tudo vai nos ensinando e chegamos à conclusão - e não 
tenho nenhum constrangimento em dizê-lo - de que somos um profundo 
admirador de V. Exa. Muito obrigado, Deputado. 

O Deputado lrani Barbosa - Muito obrigado, Deputado Alberto Bejani. V. 
Exa. também tem nos ensinado muito sobre vida pública, que é uma 
universidade. A cada dia e a cada mandato, aprendemos muito sobre o 
caráter e a forma de agir das pessoas. Mas gostaria de dizer a V. Exa. que 
todos os Deputados, em todas as suas maneiras de agir, são excelentes. 
Todos defendem as suas teses da maneira que lhes é mais plausível e se 
sentem melhor fazendo e exercendo o seu mandato. Por isso cada um tem o 
seu estilo e essa Casa é tão eclética. 

No parlamento, discutem-se as grandes causas, não só do Estado, mas 
também dos municípios e da Nação. Temos essa qualidade, e, quanto mais 
Deputados e Vereadores existirem, mais as discussões serão formadas e 
acaloradas. Mas todas essas discussões terminam com ganho para a 
população. Acho que, mais do que o ganho para a população, a nossa 
existência e permanência nesse parlamento é que fazem o esteio da 
democracia e com que a chama da democracia permaneça sempre acesa. A 
cada vez que tentam calar Deputados, é porque são amigos da ditadura, seja 
de direita, seja de esquerda. A única diferença que encontro nas ditaduras é 
que a de direita sempre acaba, e a de esquerda, nunca: só quando morre o 
ditador. Concedo aparte ao Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeço o aparte. 
Quero dizer que gostaria também de trazer, com relação ao Projeto de Lei n° 
533/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, alguma contribuição. Acho que o 
debate levantado por V. Exa. é interessante, como o foram as colocações do 
Deputado Sebastião Costa com relação à atitude de V. Exa. de inovar da 
tribuna, entre aspas, apartear o autor, para que também traga 
esclarecimentos. Entendemos também que é uma boa atitude, porque vem 
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facilitar e inovar para ajudar o esclarecimento das matérias. 

Mas, com relação ao projeto, gostaria também de lembrar a V. Exa. que o 
programa de apoio ao desenvolvimento do comércio exterior para o 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, muito bem desenvolvido também 
pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, esbarra numa questão prática, de forma 
administrativa, legal e financeira, que é a questão da moratória. 

Estamos tratando de comércio exterior. Como é que vamos negociar com o 
mundo, se dizemos a ele que devemos e não pagamos? É preciso, primeiro, 
resolver a questão da moratória, equacioná-la, para, depois, voltar a 
conversar com o mundo, procurar fazer comércio. Comércio pressupõe 
confiança entre as partes: quem compra e quem vende. Minas está em 
estado de moratória, ainda não resolveu essa questão, e seu nome, lá fora, 
infelizmente, ainda sofre as conseqüências dessa atitude. Esse não é um 
momento oportuno para tratar de comércio exterior, nesse quadro de 
moratória em que vive Minas Gerais. Agradeço o aparte concedido por V. 
Exa. 

O Deputado lrani Barbosa - Agradeço o agradecimento de V. Exa. Sou 
muito bom de ataque e de defesa também. Em momento algum, fui a favor 
da moratória, mas toda grande empresa em dificuldade tem sua concordata e 
nem por isso prejudica o andamento da empresa ou sua credibilidade com o 
público ou os fornecedores. A questão da moratória de Minas, podem ter 
certeza, está fazendo com que a casa se organize. Não tenho nenhuma 
procuração do Governador para defendê-lo, mas acho que nada impede que 
esse projeto tenha andamento. Todo mundo cresce em época de crise. Em 
alguns países, logo depois da guerra, surge uma série de investimentos, 
porque, no colo das ditaduras ou das leis marciais, a voz da imprensa, os 
parlamentos e os órgãos judiciários são suprimidos. A partir daí, apenas uma 
elite pensante determina o que deve ou não ser feito. Isso aconteceu na 
Alemanha, no Japão, no Vietnã, na Coréia e em todos os países que 
entraram em crise, seja por motivo de guerra ou por conflitos internos. O 
problema é que o Brasil, há muitos e muitos anos, mesmo antes da ditadura, 
já vinha enfrentando problemas de descredibilidade no exterior, não temos 
um intercâmbio de informações. O que acontece com nossos técnicos, com 
nossas universidades? Temos universidades federais, e o cidadão, mesmo 
que não precise, faz mestrado, faz especializações, recebendo bolsas no 
exterior. No momento, não tenho os nomes, mas posso citar vários exemplos 
de pessoas que saem daqui à custa de nossas faculdades, fazem pós-
graduação no exterior, especializam-se em várias áreas científicas e, quando 
voltam para o Brasil, já terminou seu prazo de professor universitário, 
aposentam-se e dão consultoria para o Governo. Esses são os nossos 
profissionais. Não somos um país que, como diz Charles de Gaulle, não é 
sério; somos sérios, mas há pilantras em todos os cantinhos deste País. Em 
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qualquer setor profissional deste País, temos grandes pessoas e os 
vagabundos. Neste País, tudo que vem para a nata é a essência da 
sociedade. Se temos uma sociedade cheia de mazelas, é óbvio que essas 
mazelas vão flutuar também, não ficarão escondidas debaixo da areia, mas 
virão à tona. Temos visto isso acontecer no País inteiro, porque o povo, na 
hora de votar, vota de acordo com seu líder, que vende o voto, e ele cumpre 
os compromissos do seu líder. Depois, colocam representantes no 
parlamento e querem reclamar, mas não têm como reclamar. Se 
trabalharmos a essência das leis nessas épocas de crise em que não existe a 
ação, podemos preparar tudo para que possamos dar continuidade ao 
processo democrático, assim que as coisas se normalizarem. Meu pai repetia 
o seguinte ditado: "Aquelas pessoas que esperam as coisas melhorarem para 
dar prosseguimento a seus projetos ou andar, quando resolverem fazer isso, 
verão que aquelas que não pararam estão tão longe, que jamais poderão ser 
alcançadas". Isso faz parte da nossa vida. 

Peço a compreensão de V. Exas. para aprimorarmos projetos dessa 
natureza. Acrescentei, numa emenda, o Município de Confins, mas penso 
que o Deputado Alberto Pinto Coelho poderia torná-lo maior ainda se 
retirássemos esse projeto para um clareamento melhor e estendêssemos 
isso para a região de Governador Valadares, onde temos grande área de 
exportação. Temos também outra grande área no Sul de Minas, no Triângulo 
Mineiro, que é um dos parques tecnológicos mais avançados que temos no 
País. 

Não temos tido iniciativa alguma, seja por parte dos Governos, seja por 
parte do parlamento, seja por parte das Prefeituras Municipais. Não há união 
para que as pessoas criem mecanismos, a fim de levar o nosso Estado a 
uma condição que não seja de Primeiro Mundo, mas que seja, pelo menos, 
de pleitear ser emergente. Não estamos vendo essa luz no fim do túnel. 
Podem ter certeza. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada (em aparte) - Concordo com o ditado 
que V. Exa. lembrou porque é muito sábio. Realmente, nos momentos mais 
difíceis, temos de agir com vontade e garra. Não podemos ficar parados. 
Num momento de tranqüilidade e estabilidade, as coisas acontecem por si 
sós, não precisamos de muito esforço para resolvê-las. É justamente nos 
momentos de adversidade que o homem mostra seu valor e sua vontade de 
superar esses problemas, para construir o momento seguinte, de bonança e 
estabilidade. 

Com relação à moratória, gostaria de fazer uma pequena colocação. O 
programa proposto pela lei é inteligente. Não estamos contra o projeto, que é 
muito bom. Apenas considero que esse não é o momento adequado. 

Quando falo em moratória, não quero, aqui, generalizar. Temos a moratória 
em dois graus: a moratória de Minas diante do Governo Federal e a moratória 
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de Minas diante do mundo. Com relação à questão interna federativa, 
pode-se dar certa razão política ao Governador Itamar Franco. Sempre disse 
que a moratória tem vários contornos: o administrativo, o político e o 
financeiro. O que discuto são os ganhos. 

O Governo diz que está conseguindo arrumar a casa. Por outro lado, há um 
ano que Minas não tem investimento algum. Estamos há um ano sem 
investimento representativo no Estado. Houve um ganho político, Minas 
reagiu e alertou para a questão política. Tivemos uma grande discussão do 
tema, mas Minas deixou de ganhar. Minas deixou de ganhar recursos 
internacionais; diversos programas que estavam em andamento pararam; 
diversos programas tiveram sua negociação suspensa; e aquilo que estava 
pronto para ser feito ficou parado. Então, houve ganho, por um lado, e perda, 
por outro. 

Refiro-me à moratória em nível internacional. Minas deve ao mundo. No 
momento em que Minas se nega a pagar e a União assume isso, em nome 
de Minas, Minas não fica com bom nome lá fora. Infelizmente, lá fora, na 
globalização, o mercado financeiro é muito duro; exige o cumprimento dos 
compromissos. Se assim não for, os países são desqualificados, perdem 
importância e espaço. Nesse contexto, penso que querer desenvolver o 
comércio exterior de Minas sem se preocupar com a moratória lá fora é 
complicado. É um esforço grande que está se fazendo, que pode não ter o 
efeito necessário e desejável diante dessa situação inversa que Minas ainda 
vive no exterior. 

Queria apenas falar isso, concordando, na linha de raciocínio de V. Exa., 
que é preciso lutar de qualquer forma, principalmente nos momentos de 
adversidade. Agradeço o aparte. 

O Deputado lrani Barbosa - Mais uma vez, vou citar um exemplo do que já 
vi acontecer, com relação a questões que podem ter diferentes tratamentos. 

No momento em que o Governador de Minas decretou a moratória, o 
Governo Federal, que é maior e mais poderoso, tinha tudo na mão. Podia ter 
feito o que fazia o Governador Hélio Garcia, quando procurado por mim. Sou 
temperamental e intempestivo. Muitas vezes fui encontrar o Governador Hélio 
Garcia, quando era criado um problema aqui. Saía como uma onça para 
conversar com ele. Ele dizia: "Que é isso, menino? Espere, vamos conversar. 
Quer que resolva esse assunto? Está bem, não sei a que horas nem em que 
dia vou resolver, mas vou resolver. Está satisfeito assim?" Já era um 
andamento. Se o Governo Federal tivesse tomado alguma atitude grandiosa, 
à época, para mudar esse estado de coisas, não precisaria ter acontecido o 
que aconteceu. 

A explosão, perante a imprensa mundial, foi dada pelo Presidente da 
República, não pelo Governo do Estado. Nesse ponto, volto a interferir, em 
defesa do Governador Itamar Franco. Se houvesse grandeza no Governo 
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Federal em um momento de crise do Governo mineiro, pode ter a 
certeza de que o Governo responsável por ter amenizado a crise no País 
seria o de Fernando Henrique, que não teve sensibilidade e habilidade. 
Esperar isso de um idiota seria muito. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte) - Na sua explanação, V. Exa. falou 
que não basta haver um programa voltado para o estímulo do comércio 
exterior em um determinado ponto apenas, como é o caso desse projeto. 
Esse projeto veio em boa hora. É necessário que se avalie e que se criem 
condições para uma exploração mais adequada do Aeroporto de Confins. V. 
Exa. citou algumas cidades. Gostaria de citar mais uma: Teófilo Otôni. Essa 
cidade criou e preparou uma ZPE. A parte física está pronta há quase um 
ano; falta apenas a aprovação do projeto inicial para que se inicie a operação 
da ZPE de Teófilo Otôni, que é a primeira do Brasil. Está havendo 
dificuldades, por parte do Governo Federal, para aprovar esse projeto. Diria 
que, da mesma forma que o Governo do Estado determinou ao seu 
Secretário da Fazenda que fosse negociar o endividamento do Estado, ou 
seja, o contrato assinado com o Governo Federal, que parece estar 
caminhando bem, deveria, também, o Governo, determinar ao seu Secretário 
da Indústria e Comércio que insistisse e trabalhasse, junto às autoridades 
federais, para que, realmente, fosse aprovada essa ZPE. O Governo criou a 
legislação, e o povo de Teófilo Otôni será beneficiado, não apenas esse 
povo, mas também milhares de pessoas de toda a região do Mucuri. O dever 
de casa que foi passado para a comunidade de Teófilo Otôni foi feito. Agora, 
está faltando o cumprimento da parte do Governo Federal, aproveitando a 
necessidade de manter Minas nessa posição privilegiada com relação ao 
comércio exterior, pois é o Estado que tem o melhor superávit da balança 
comercial, e considerando que, ainda, teremos de aumentar esse superávit, 
porque tivemos um crescimento vertiginoso da. remessa de lucros para o 
exterior nunca vista neste País, chegando, no ano passado, a 
US$7.000.000.000,00, só de remessa a título de dividendos. Então, cada vez 
mais, teremos de trabalhar para o incremento de nossas exportações. Deixar 
um investimento feito em uma ZPE parado, nem nós, Deputados nesta Casa, 
nem o Governo do Estado podemos assistir a isso tranqüilamente. Temos de 
começar um movimento para que Minas fale mais alto. Temos de ver onde 
está a voz de Minas, para que possamos levar ao Governo Federal, não um 
pedido, mas uma exigência: que comece a operar a ZPE de Teófilo Otôni. 
Parabéns pelo seu pronunciamento e pelas suas observações, que são muito 
procedentes e atuais. 

O Deputado frani Barbosa - Muito obrigado. Gostaria de lembrar-lhe o que 
disse antes: o povo sempre faz a sua parte. Quando somos solicitados, 
sempre procuramos atendê-lo. O espírito de grandeza tem de partir sempre 
do maior. O espírito de grandeza, principalmente na criação da ZPE, que é a 
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área de exportação de pedras de Teófilo Otôni, é importante, pois, 
mesmo que se gerem poucos impostos, gera-se muito emprego e riqueza, 
além da transferência de riquezas. À medida que não se pagou imposto, mas 
houve a exportação da pedra, foram geradas divisas para o País. Estava 
dando um exemplo, aliás, quando fui aparteado pelo Deputado Alberto 
Bejani. Dizia da questão da Mercedes-Benz. Veja bem V. Exa.: um Classe A, 
para nós, pobres mortais, custa R$40.000,00. Se for exportado, passa a valer 
R$20.000,00, que é o seu preço, com todos os impostos. Mas, no exterior, 
mais de 50% são retirados do valor do veículo, pois representam os 
impostos, tanto estaduais como federais, e o carro é vendido por 
US$1 0.000,00, preço competitivo em qualquer parte do mundo. Na realidade, 
implantamos aqui uma empresa que traz as peças de fora; monta o carro, 
utilizando mão-de-obra tupiniquim, que aprendeu a montar carro andando de 
cipó; e manda-o de volta a preço de banana. Além disso, trazemos os 
alemães para estudarem a nossa terra, com subsídio do nosso Governo e 
patrocínio do nosso povo. Nosso povo é bom demais! Algo tem que mudar na 
área governamental, mas não no povo. Obrigado por sua contribuição. 
Concedo aparte ao Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Gostaria de agradecer o aparte de 
V. Exa. e de cumprimentá-lo pelo debate que vem conduzindo neste Plenário. 
Quero aproveitar a oportunidade para dizer que a inoperância do Governo do 
Estado tem permitido que a reforma tributária que está sendo aprovada no 
Congresso Nacional passe sem a defesa eficiente de Minas Gerais. O 
Presidente Anderson Adauto, à frente do Poder Legislativo, tomou a iniciativa 
de fazer isso, mas não vi nenhuma ação do Governo nesse sentido. Essa 
questão tributária é grave. Os Estados estão mobilizados, e espero que o 
nosso, também, possa se mobilizar. 

Agradecendo o aparte de V. Exa., gostaria de aproveitar a oportunidade 
para dar aqui uma explicação. Hoje, pela manhã, fui surpreendido por um fato 
e creio que os Deputados Luiz Fernando Faria e Agostinho Silveira também o 
foram. Acabo de chegar do Rio de Janeiro, em cuja Assembléia fui tratar de 
assuntos da UNALE, mas fiquei sabendo que minha assessoria leu matéria 
dizendo que sou co-autor de um projeto que vai criar um imposto para o 
narcotráfico. 

O Sr. Presidente- A Presidência solicita aos Deputados que se atenham ao 
projeto em discussão. 

O Deputado lrani Barbosa - Estou entendendo que o Deputado Miguel 
Martini está dando como exemplo uma de suas experiências e estou 
captando a sua mensagem, Sr. Presidente. Se V. Exa. não conseguiu captar 
dessa forma, eu o estou fazendo, entendendo como se fosse uma 
contribuição para o projeto. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)- Gostaria de dizer que a criação de 

~--------------------------------------------------------~ 
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taxas e impostos é de intere8se do Governo, e não, do Deputado Miguel 
Martini. Há taxas demais. Sou, inclusive, contrário à criação de qualquer 
imposto ou taxa por este Governo. A minha ida e a dos Deputados Luiz 
Fernando Faria e Agostinho Silveira ao Rio de Janeiro se deveu a uma ordem 
do Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Deputado Miguel Martini, a Presidência insiste com V. 
Exa. para que se atenha ao projeto em discussão. V. Exa. acabou de chegar 
de viagem, como disse. Teremos, amanhã, reuniões pela manhã, à tarde e à 
noite, e V. Exa. terá oportunidade para se justificar. A Presidência insiste com 
V. Exa. e com qualquer Deputado que fizer uso do microfone para que se 
atenham ao projeto em discussão. 

O Deputado lrani Barbosa - A palavra estava comigo, e quero 50 segundos 
a mais. Deputado Miguel Martini, quero dizer-lhe que entendi tudo que V. 
Exa. falou como um enriquecimento do diálogo, para que possamos 
desenvolver o projeto. Não tenho culpa se o Deputado Anderson Adauto está 
estressado e não está conseguindo captar essas coisas. Deve estar 
preocupado com outras coisas de maior grandeza, e não, com isso, tão 
pequeno, mas excelente e muito importante para o nosso Estado. Pode 
continuar que estou atento e entendendo como contribuição. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Estou querendo saber do 
Presidente se o Regimento não me permite que, no aparte, use a 
argumentação que quiser, diferentemente do encaminhamento. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -A Presidência responderá 
a V. Exa. 

O art. 159 do nosso Regimento é claro. Durante a discussão, o Deputado 
não pode desviar-se da matéria em debate, usar de linguagem imprópria, 
ultrapassar o prazo concedido nem deixar de atender a advertência. 

A Presidência, Deputado Miguel Martini, tem V. Exa. em alta conta e 
gostaria de continuar a ter. A Presidência fez um apelo a V. Exa., em nome 
da Presidência deste Poder, e gostaria de ser atendida. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - A informação que tinha é que o 
aparteante não precisa se manter no tema. Queria saber se para o 
aparteante vale o art. 159. 

O Sr. Presidente - É óbvio. 
O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Está bem. Obrigado, Deputado 

lrani Barbosa. Só quero dizer a V. Exa. que concordo com essa questão que 
V. Exa. está levantando. Acho que temos que fazer mais debates nesta 
Casa. Mas, considerando a posição do Presidente, amanhã apresentarei 
minhas justificativas, dizendo que estava no Rio de Janeiro para tratar de 
assuntos desta Casa. 

O Deputado lrani Barbosa -Tem hora em que a gente se confunde e acha 
que o nosso Presidente foi eleito pelo ex-Presidente Romeu Queiroz, de tão 
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parecido. Realmente, tem dado muita mostra de competência. Aliás, o 
Regimento Interno ... Deveríamos fazer outro. Este é o da ditadura. Este não 
é o da democracia. 

Continuando na questão da condução das sessões: "Permito, se V. Exa. 
quer fazer uso da palavra, mas, se for para falar outra coisa, vai ser proibido 
aqui". É complicado. 

Queria dizer - e pedir ao nobre Deputado Alberto Pinto Coelho, como 
sugestão - para criarmos uma comissão de estudos mais aprofundados, para 
fazer o que V. Exa. quer no Aeroporto de Confins. Beneficiaria Lagoa Santa, 
Confins, e com o meu acréscimo, Vespasiano, e poderíamos acrescentar 
outras áreas de livre comércio dentro do nosso Estado, para que possamos 
promover o intercâmbio. Vou esclarecer a V. Exa. como as coisas se 
dificultam para o pobre mortal, principalmente em Minas Gerais. 

Vinha do Canadá e passei por Nova Iorque - devemos lembrar que só 
temos um vôo internacional, aliás dois: um para a Argentina e outro para 
Miami. Temos alguns para o Cone Sul, mas não temos nenhum vôo de 
grande porte, como já tivemos de Belo Horizonte para Nova Iorque. Fizeram 
tudo para encerrar. É uma questão que devemos discutir com a INFRAERO. 
Deveríamos formar uma comissão para discutir isso. Quando você chega no 
aeroporto do Rio de Janeiro ou de São Paulo, pois normalmente os vôos nos 
castigam com isso, não temos nenhuma conexão nos horários dos vôos 
internacionais. Se atrasar o vôo internacional, estamos sujeitos a ficar 5, 6, 8 
horas no aeroporto. 

Vou dar um exemplo. Ontem, na chegada, o avião atrasou uma hora em 
Nova Iorque, e já sabíamos que perderíamos o avião em São Paulo e não 
daria para pegar a conexão. Pedi ao meu Secretário que fosse daqui com o 
carro. Os meus meninos, como estavam com tempo, ficaram no Rio de 
Janeiro, aguardando a melhora do tempo ou a regularização do tráfego 
aéreo, e vim de carro, porque não havia alternativa para que nós, pobres 
mineiros desamparados, chegássemos aqui. 

Gostaria de pedir, Sr. Presidente, que projetos dessa natureza fossem 
discutidos. Eu, por exemplo, vim aqui para discutir esse projeto, mas, às 
vezes, nem era isso que eu gostaria de fazer, e acabei tornando o projeto do 
Deputado Alberto Pinto Coelho conhecido, mostrando para ele alguma coisa. 
Às vezes, a pessoa a quem queríamos mostrar o que eu entendi aqui não 
conseguiu captar nada. 

Pelo menos, acho que os Deputados conseguiram entender bastante o que 
quisemos transmitir aqui. Isso mostra que a grandeza parte dos grandes, a 
grandeza não parte dos pequenos. Os pequenos têm direito a tudo, têm 
direito a ser insubordinados, a fazer as coisas erradas, têm direito a fazer um 
monte de coisas. Aos grandes cabe a grandeza, o poder de decisão, de ser 
realmente pessoas que honram o cargo que ocupam. 

~--------------------------------------------------------_J 
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Quando nós, que somos pequenos, escolhemos alguém para nos 

dirigir, acreditamos na competência, no perdão, na grandeza dessas pessoas 
e em sua capacidade de superar as dificuldades momentâneas. Não estou 
dizendo isso a V. Exa., mas, por exemplo, nós, os pobres parlamentares 
comuns como eu, estaríamos querendo que V. Exa. olhasse alguma coisa de 
forma diferente e que essa coisa não continuasse da forma que está 
acontecendo. Não que eu esteja dizendo isso a V. Exa., que pode até 
interpretar que eu esteja falando alguma coisa para V. Exa. Quero 
exatamente discutir um projeto e mostrar que, diante de um projeto dessa 
natureza, podemos desenvolver outras discussões. Elas não precisam ser 
rígidas. 

Queria pedir a V. Exa. que não interpretasse o Regimento Interno como a 
"turma do castelinho" interpretava. Interprete-o de forma democrática, de 
forma que possamos subir à tribuna, ter à mão o microfone sem ter de citar 
aqui artigos. V. Exa. pode ter tido muito tempo para estudar o Regimento 
desta Casa ou, eventualmente, tem um "papagaio de pirata" no ombro, que o 
tempo todo fica falando o que V. Exa. tem de falar. Nós, não, os pobres 
mortais não temos "papagaio de pirata" para ficar ensinando o que é o artigo 
tal, mas V. Exa. tem. Queria, uma hora, sentar-me com V. Exa., sem os 
"papagaios de pirata", e discutir o Regimento Interno, e então verei que V. 
Exa. conhece tanto o Regimento Interno quanto eu. 

O Regimento Interno foi feito para a "turma do castelinho". E o Regimento 
da "turma do castelinho" está sendo utilizado de forma indevida por V. Exa., 
que é o Presidente da democracia. 

Nobre Deputado Alberto Pinto Coelho, algumas pessoas acharam que eu 
estivesse provocando V. Exa. para falar sobre o projeto, como se V. Exa. não 
tivesse conhecimento de causa. Mas V. Exa., além de ser tio do Prefeito de 
Lagoa Santa, vive lá o tempo todo, sabe de todos os dramas que Confins 
enfrentava, do esvaziamento do aeroporto e da dificuldade das cidades 
circunvizinhas. 

Queria que V. Exa. pudesse, em um aparte, novamente, dizer como é que 
podemos conduzir, se poderíamos fazer uma comissão para efetuar um 
estudo mais aprofundado sobre esse projeto, para criar mais algumas 
alternativas. Por exemplo, o caso da ZPE de Teófilo Otôni, que já está mais 
encaminhada, poderíamos tentar incluir nesse projeto como se fosse alguma 
alternativa, já que só a ZPE de Teófilo Otôni está bem adiantada. Se 
pudéssemos também incluir a ZPE, tentar conduzir isso numa única 
negociação e fazer com que Minas Gerais participasse realmente de um 
programa de exportação ... Podemos tentar uma conversa com os técnicos do 
BDMG para que possamos transformá-lo num Banco de fomento e não, 
simplesmente, num Banco financiador de apaniguados estrangeiros que vêm 
para este País usufruir do recurso fácil e se aproveitar de um Presidente que, 
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depois de vender tudo a preço de banana, ainda oferece desconto de 
50%, um Presidente que ajuda banqueiro. 

O banqueiro Safra, por exemplo, tirou tudo deste País para levar para fora 
e acabou morto pelo próprio enfermeiro. Dinheiro não serve para essas 
coisas, dinheiro serve para as pessoas fazerem as coisas corretas. Às vezes, 
para se ter um fim de vida desses, não adianta ter o dinheiro que teve. 

Então, queremos realmente criar divisão de riquezas neste País, ninguém 
quer roubar, ninguém quer matar, ninguém quer tirar nada. Queremos fazer o 
que V. Exa. propôs aqui, alguma coisa grande que torne o nosso País grande 
e que engrandeça Minas Gerais. 

Queria que V. Exa. me desse um parecer sobre isso, o que podemos 
fazer? Podemos criar um grupo de discussão, retirando esse projeto de 
pauta, para deixarmos sua discussão para o início do ano. Assumo o 
compromisso de ser o defensor intransigente dele como já sou. 

Que pudéssemos incluir algumas coisas novas nele que permitam que se 
acelere mais ainda algumas regiões apagadas de nosso Estado, às vezes 
por falta até de iniciativa deste parlamento de torná-las mais produtivas. Eu 
queria que V. Exa. me dissesse agora se seria possível ou não, senão o 
Presidente continuará tocando-o para frente. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)- Estou de pleno acordo com 
tudo que possa enriquecer uma proposta. 

O Deputado lrani Barbosa -V. Exa. concordaria com a retirada do projeto 
de pauta, e adiaríamos a votação para março? 

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte) - De minha parte, sim, se 
regimentalmente for possível. 

O Deputado lrani Barbosa - Pergunto ao Presidente se isso é possível ou 
se tem que ser a requerimento do autor. E eu gostaria que o Presidente me 
respondesse sem precisar dos "papagaios de pirata". 

O Sr. Presidente- Em primeiro lugar, a Presidência gostaria que houvesse 
respeito aos técnicos da Casa que assessoram a Mesa dos trabalhos. Isso 
não vai fazer mal a ninguém, muito menos a V. Exa. 

O Deputado lrani Barbosa - Tive respeito em todos os momentos, só 
gostaria de dizer a V. Exa. que o termo é usado em todo lugar. Todas as 
pessoas que ficam atrás de alguém paparicando e falando alguma coisa é 
"papagaio de pirata" ou "grilo falante". Qual o senhor prefere? Isso é 
popularmente utilizado, e não é destratamento, absolutamente. Eu queria ver 
V. Exa. discutir o Regimento sem que houvesse os técnicos da Casa dizendo 
a V. Exa. o que deve falar. 

Questão de Ordem 
O Deputado lrani Barbosa - Aproveitando o tempo que estamos aqui, 

queria dizer a V. Exa. que não temos "quorum" para continuar a discussão, 
Sr. Presidente. 

~--------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a presença de 29 

Deputados em Plenário. Temos, portanto, "quorum" para continuação da 
discussão deste e dos demais projetos que se encontram na pauta. 

O Deputado lrani Barbosa - Então, vamos continuar a discutir. Acho que o 
Deputado Sebastião Costa também está animado a continuar a discussão. 
Vou esperar o tempo acabar, Sr. Presidente, mas V. Exa. não respondeu à 
questão que fiz, se seria possível a retirada do projeto de pauta, para que o 
votássemos no início dos trabalhos do próximo ano. 

O Sr. Presidente - O projeto está ainda no processo de discussão em 1° 
turno. V. Exa. apresente por escrito, por meio de requerimento, o desejo, que 
a Presidência se pronunciará com muito prazer. 

O Deputado lrani Barbosa - Eu não tenho desejo, Sr. Presidente, eu tenho 
vontade. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o Deputado 
Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu 
queria fazer a leitura do projeto de lei que cria o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves - Pró-Confins - e dá outras providências, não obstante a fala de 1 hora 
do orador que me antecedeu, Deputado lrani Barbosa, principalmente para 
atender àquele telespectador que nos acompanha pela TV Assembléia, para 
que fique bem claro o que está realmente se propondo, para o conhecimento 
amplo de todos e, inclusive, para facilitar o debate e a compreensão da 
matéria. 

Em princípio, como disse no aparte ao Deputado lrani Barbosa, acho o 
projeto inteligente e quero parabenizar o autor. E estamos aqu·,, na tribuna, 
neste momento, justamente dando a nossa contribuição para que o debate 
possa se ampliar para que sugestões e idéias novas possam vir a 
acrescentar algo de novo, inclusive dentro das próprias perspectivas do 
Governo, no momento em que houver interesse, de estender esse projeto a 
outras áreas também.(- Lê:) 

- O Projeto de Lei n° 533/99, lido pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, 
foi publicado na edição do dia 2/9/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, estou verificando que 

no Plenário não há o número de parlamentares do início da minha fala. 
Portanto, pediria o encerramento da reunião, de plano, por falta de "quorum". 

O Sr. Presidente - A Presidência contou, neste exato momento, 27 
Deputados em Plenário. Portanto há "quorum" para a continuação dos 
trabalhos. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - (- Lê:) "Art. 5° - O PRÓ-CONFINS 
será administrado por um Grupo Coordenador composto de representantes 
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dos seguintes órgãos e entidades: 

-, 

I - Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG -; 
11 - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN 

111 -Secretaria de Estado da Fazenda- SEF -; 
IV- Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais- INDI -; 
V- Minas Gerais Participações S.A. - MGI -; 
VI -Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais- CDI-MG -; 
VIl -Assessoria Especial para Assuntos Internacionais e de Cerimonial; 
VIII- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
IX -Associação Comercial do Estado de Minas Gerais - ACM -; 
X- INFRAERO- Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária. 
Parágrafo único - O Grupo Coordenador será presidido por representante 

de um dos órgãos ou das entidades do Estado, indicado pelo Governador do 
Estado". 

Com relação a esse artigo, antes de fazer a leitura do seguinte, gostaria de 
alertar o autor do projeto para o fato de que, embora querendo abrir o leque 
do Grupo Coordenador do PRÓ-CONFINS, existe uma impropriedade de 
fundo legal. O projeto de lei especifica nominalmente a FIEMG; a Associação 
Comercial do Estado e a INFRAERO. Esses três órgãos não pertencem ao 
Estado, não estão submetidos a imposição de lei. 

Portanto, entendemos que esses três itens têm problema quanto ao 
aspecto legal. Deveria-se procurar na técnica legislativa uma emenda 
corretiva, a fim de que abra espaço para que essas entidades participem, 
mas não da maneira como está disposto na redação, dizendo nominalmente. 
Por exemplo, a INFRAERO é a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura 
Aeroportuária. Portanto, uma lei estadual não pode obrigá-la a que faça parte 
de conselho, grupo, ou comissão. Então, é preciso fazer uma redação 
diferente, dizendo que haverá espaço para que órgãos do Governo Federal 
possam participar do Grupo Coordenador, fazendo essas correções de modo 
que a técnica legislativa possa possibilitar que essas entidades participem 
sem que sejam citadas na lei, porque a citação é imprópria, no meu 
entendimento. (- Lê:) 

- O trecho do parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 
533/99, lido pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, foi publicado na edição 
do dia 9/10/99. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Antônio Carlos 
Andrada. Estive fora do Plenário e tive a oportunidade de acompanhar um 
pouco a discussão que V. Exa. faz sobre esse projeto; não tenho dúvida de 
que ele merece uma discussão cuidadosa por parte da Assembléia 
Legislativa. O Aeroporto Internacional Tancredo Neves nos é caro e muito 
importante. Trata-se de uma possibilidade real de desenvolvimento do 
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Estado, da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sabemos que o 
aeroporto não tem sua utilização total, justamente pela falta de planejamento 
quando de sua construção, já que poderíamos ter uma via mais rápida, que 
comportasse um trânsito maior e desse oportunidade, Deputado Antônio 
Carlos Andrada, para que aqueles que utilizam os serviços do aeroporto 
possam se deslocar rapidamente de Belo Horizonte até Confins. Estamos 
totalmente de acordo que a Assembléia Legislativa tem que ter o cuidado de 
discutir a questão do Aeroporto Tancredo Neves. 

Temos acompanhado algumas propostas que foram feitas, como aquela de 
um trem que diminuiria o tempo gasto nesse trajeto, havendo a oportunidade 
de pessoas que vêm a Belo Horizonte e às cidades históricas de Minas 
Gerais utilizarem o conforto de que dispõe o Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves. Tive a oportunidade de conhecer a estrutura do aeroporto e 
verificar o tanto que ele ainda pode crescer. Na maioria dos vôos, estamos 
utilizando, ainda, o Aeroporto da Pampulha, e sabemos que ele está com sua 
utilização quase esgotada. Em Confins, temos possibilidade maior de 
segurança e conforto. 

Por isso, considero fundamental a discussão que V. Exa. está fazendo 
sobre esse projeto e penso que deveremos dar, de alguma maneira, no que 
depender da Assembléia Legislativa, a possibilidade de desenvolvimento e 
maior utilização do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. 

Sabemos que é fundamental para o turismo, mas sabemos também que 
são necessárias várias obras para que possa se tornar atrativo, 
especialmente para aqueles que querem utilizar o aeroporto, mas precisam 
de agilidade e rapidez no deslocamento de Belo Horizonte até ele. 

Estamos acompanhando essa discussão e esperamos, realmente, que, 
naquilo que for possível, a Assembléia possa contribuir para o 
desenvolvimento do Aeroporto Internacional Tancredo Neves. 

Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa discussão que V. 
Exa. realiza neste momento, Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Agradeço o aparte de V. Exa., que, 
realmente, é importante, por ser V. Exa. um parlamentar ativo e efetivo em 
Belo Horizonte. Obviamente, da região metropolitana, V. Exa. é um profundo 
conhecedor, e, tenho certeza, suas palavras trazem uma contribuição muito 
importante, destacando a discussão desse projeto e a sua importância. 

Concordamos, plenamente, com que o Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves é uma obra magnífica, e não pode ficar como está, subutilizado. 
Foram investidos ali enormes recursos financeiros. Não é justo que o dinheiro 
do povo aplicado naquele local permaneça sem trazer frutos, dividendos ou 
produtos para o próprio povo. A proposta, dessa forma, é uma tentativa 
inteligente de se tentar dar uma utilidade àquele local e àquelas instalações, 
aproveitando-se, obviamente, a sua condição de aeroporto, de portal de 
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entrada do nosso Estado. Talvez seja um dos pnnc1pais portais de 
entrada em Minas Gerais. É preciso que se aproveite todo esse cenário, de 
modo a aproveitar aquele espaço tão caro dado aos mineiros. 

Dando seqüência, Sr. Presidente, ao nosso raciocínio, é importante, para 
conhecermos profundamente a questão e avançar passo a passo, ler o texto 
do projeto. Levo ao conhecimento dos parlamentares e daqueles que nos 
acompanham pela TV Assembléia o que as comissões analisaram. Na 
verdade, cada comissão dá o seu parecer de acordo com a sua área de 
formação e organização, dissecando o projeto e apresentando a sua 
fundamentação para a aprovação ou não do projeto. Vou encaminhar o 
parecer para o 1° turno do Projeto de Lei n° 533/99, que é esse projeto que 
acabamos de ler. 

Os parlamentares que integram a Comissão de Justiça decidiram e 
julgaram o seguinte:(- Lê:) 

- O trecho do parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 
533/99, lido pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, foi publicado na edição 
de 9/10/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, verificando que não 

há "quorum" para a continuação dos trabalhos, solicito o encerramento, de 
plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de 
"quorum" para a continuidade dos nossos trabalhos. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, apenas concluirei o 
texto que estava lendo, para não perdermos o entendimento. Em seguida, 
terminarei o meu pronunciamento. (-Lê:) 

- O trecho do parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 
533/99, lido pelo Deputado Antônio Carlos Andrada, foi publicado na edição 
de 9/10/99. 

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

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 8, às 9, às 14 e às 20 
horas, e de quinta-feira, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de 
convocação, e para a ordinária também de quinta-feira, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 583 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 8/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Dilzon Melo e Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questões de ordem; chamada para 
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recomposição de "quorum"; existência de número regimental para o 
prosseguimento dos trabalhos - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do Dia): 
Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para apreciação 
das matérias em pauta - Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação 
de Proposições: Requerimento do Deputado Bilac Pinto; discurso do 
Deputado João Leite; requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada; 
questão de ordem; discursos dos Deputados Antônio Carlos Andrada, 
Amilcar Martins, Miguel Martini, Sebastião Costa; questão de ordem; discurso 
do Deputado João Leite; votação do requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum" 
para votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para a 
apreciação da matéria em pauta; renovação da votação; aprovação; 
verificação de votação; rejeição; declarações de voto; discurso do Deputado 
Antônio Carlos Andrada; questão de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; inexistência de número regimental para a continuação dos 
trabalhos - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo 

Carneiro Leão- Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -Alberto 
Bejani -Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto -Amilcar Martins -Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada 
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos- Elbe Brandão- Elmo Braz- Fábio Avelar- Hely Tarqüínio 
- lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo 
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia -Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo- Miguel Martini 
- Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 9h08min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. 
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Questões de Ordem 

O Deputado Antônio Carlos Andrada -Sr. Presidente, não há número para 
a reunião se manter. Solicito o encerramento dela, de plano, por total 
ausência de parlamentares no Plenário. São um, dois, três, quatro, cinco, 
seis, sete, oito Deputados no Plenário. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho- Peço a recomposição de "quorum", Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente- Temos na lista de comparecimento 26 Deputados. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Acabei de contar, são oito 

Deputados, Sr. Presidente. Gostaria que fossem nominados, então, os vinte e 
tantos presentes que foram indicados. 

O Sr. Presidente - O que vale é o que está na lista de presença. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, há oito Deputados no 

Plenário: V. Exa., um; o Secretário, dois; três, quatro; cinco; seis; sete; oito; e 
nove. Se 30 estiveram aqui e foram embora, a reunião não pode se manter. 

O Sr. Presidente- Não são 30, mas 26. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Não há 26 Deputados no Plenário. 

Acabei de contar. Peço encerramento de plano. Isso não é possível. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, pedi, regimentalmente, 

que, se fosse o caso, se fizesse a recomposição de "quorum". 
O Sr. Presidente - Mas, na lista de comparecimento, já temos ... 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, eles estiveram e 

foram embora. Eles não estão presentes. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que se proceda à 

recomposição de "quorum", atendendo à questão de ordem do Deputado 
Alberto Pinto Coelho. Com a palavra, o Sr. Secretário para fazer a chamada 
dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam a chamada 

31 Deputados. Portanto, há "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos. 
Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião 
anterior. 

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

passar à 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, eu pediria a compreensão de 
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v. Exa. para que suspendesse os trabalhos por uns 1 O ou 15 minutos, 
para que as Bancadas do PSDB, do PFL e mesmo a do Governo pudessem 
entrar em entendimento quanto à interpretação dos projetos, a fim de que 
estudássemos de forma integrada essa pauta e, com isso, os trabalhos 
fluam. 

O Deputado Márcio Cunha - Eu encaminharia de outra forma. Acho que os 
projetos que já são objeto de consenso nosso, que estão aguardando para 
serem votados há bastante tempo, inclusive os que dizem respeito aos 
servidores, deveriam ser votados, e, posteriormente, discutiríamos o restante 
da pauta. E até para aproveitarmos o "quorum" que temos aqui, para 
aprovarmos alguns projetos, deveríamos prosseguir na pauta e depois 
atenderíamos à questão de ordem levantada pelo ilustre Deputado Hely 
Tarqüínio. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 15 minutos, para 

que as Lideranças busquem o entendimento quanto à apreciação das 
matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nosssos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência vai 

determinar que se proceda à recomposição de "quorum". Para tanto, solicita 
ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para a apreciação das matérias em pauta. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião os 
Projetos de Lei n°s 257 e 401/99, que receberam emenda na reunião 
extraordinária realizada ontem, à noite, e foram devolvidos às comissões. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bilac Pinto, em 

que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 699/99 seja 
aprecidado logo após o veto à Proposição de Lei n° 14.199. Com a palavra, 
para encaminhar, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente, 
gostaria de encaminhar contrariamente à inversão de pauta, explicando por 
quê. Há um esforço para que votemos as matérias. Esse esforço está sendo 
feito pelas Lideranças da Oposição, de bancada e do Governo. Entendemos 
que, a partir desse entendimento, deveremos votar os projetos neste 
Plenário. Apesar de entendermos o interesse pela inversão da pauta, foi 
colocado em votação esse veto. Há vários Deputados inscritos para 
encaminhar a votação dele. Apesar de entender esse interesse pela inversão 
da pauta, o mais importante é conseguirmos um acordo entre os Deputados 
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para a votação da pauta neste final dos trabalhos legislativos. É 
fundamental que aconteça isso. Espero que os Deputados que estiveram 
reunidos agora, levantando os problemas em relação à pauta, levantando 
problemas identificados pela Oposição, votem essas matérias. Temos 22 
projetos de Deputados da Oposição que ainda estão sendo apreciados em 
comissão. Eles são de interesse dos vários Deputados. No nosso 
entendimento, a Assembléia Legislativa não tem que caminhar de acordo 
com o interesse do Poder Executivo, do Governo de Estado. A Assembléia 
tem que procurar atender aos interesses da população do Estado. 

Diversos projetos de Deputados da Oposição e da Situação são 
importantes e merecem estar na pauta de votação. O que queremos que 
aconteça é um entendimento para que possamos votar esses projetos. 

Para algumas pessoas, é muito fácil dizer que o problema está em outro 
campo. Elas não conseguem sentar para discutir os problemas claros que 
estão colocados. No nosso entendimento, alguns não são fáceis de ser 
resolvidos. A Oposição, no Governo passado, foi contrária aos projetos 
enviados de última hora à Assembléia Legislativa. Nesta legislatura, neste 
Governo, estamos vendo o Governo agir da mesma maneira, enviando 
projetos de última hora para que votemos. E o mais grave ainda: em regime 
de urgência. 

O interessante é que esse projeto tem número de jato, n° 705, e chegou 
aqui na quinta-feira, em regime de urgência. Ele trata de 300 taxas. Faremos 
tudo para que ele não esteja na pauta da Assembléia neste ano. 

Para alguns, é muito fácil dizer que o problema está em outro campo e 
acusar alguns Deputados, mas não têm grandeza, seriedade e não querem 
enfrentar os problemas. Os problemas de uma pauta mínima têm de ser 
enfrentados. E para que haja votação, aqui, na Assembléia Legislativa, têm 
de se sentar com a Oposição e discutir com ela, porque as dificuldades estão 
no campo ideológico. Não concordamos com que um projeto que chega ao 
apagar das luzes venha em regime de urgência e não mereça a apreciação 
das comissões, especialmente da sociedade de Minas Gerais, com abertura 
para que os diversos segmentos da sociedade possam manifestar-se sobre 
ele. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade e elogiar o Deputado Antônio Júlio, 
que, na Comissão de Justiça, solicitou o prazo regimental para apreciar o 
"projeto-jato", o "Boeing 705/99". O Deputado Antônio Júlio demonstrou 
coerência, coisa que alguns na Assembléia Legislativa não têm, porque 
querem levar essa discussão, que é ideológica, para outro campo, dizendo 
que é problema financeiro. O problema não está nesse campo. O problema é 
a Liderança do Governo resolver essa questão. Vários Deputados que estão 
na base do Governo, que hoje são Governo, se opuseram radicalmente no 
último Governo aos projetos que chegaram de última hora. E agora vão 
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defender esses projetos aqui, no Plenário da Assembléia? Temos de 
ficar nesse campo da discussão, não há espaço para apelação. Se é para 
apelar, vamos fazê-lo também. E aquelas pessoas que dizem que o problema 
é financeiro terão de provar. Apelaremos também, para que elas provem isso. 
Espero que essas pessoas possam ir à mesa das negociações resolver os 
problemas. Problemas que o Governo mesmo está criando, claramente, ao 
colocar, no projeto do Deputado Sebastião Costa, que tem 2 artigos, mais 20 
artigos que tratam da questão dos contribuintes do Estado de Minas Gerais. 
Esses problemas têm de ser enfrentados. Então, esses Deputados que estão 
dizendo por aí que o problema está em outro campo devem ir à mesa de 
negociações, discutir. Para nós, é importante que este Governo... Por 
exemplo, o PT está fazendo uma defesa relacionada ao Instituto da Terra, 
que não está na pauta. E eu defendo; para mim, é importante. Quer dizer, 
não adianta ficar falando que o problema está em outro campo, porque o 
problema é este: é a pauta da Assembléia Legislativa. É isso que tem de ser 
discutido. Não se pode dizer, simplesmente: Está resolvido. Não; temos de 
nos sentar à mesa de negociações e discutir cada projeto. Por que os 
projetos dos Deputados não têm urgência? Por que só têm urgência os 
projetos do Governo? Esta Casa é uma continuidade do Governo? É para 
atender ao Palácio da Liberdade ou para atender o povo de Minas Gerais? 
Isso tem que ser discutido. Então, gostaria que aqueles que estão, 
apressadamente, acusando os Deputados realmente fossem aonde está 
sendo feita a negociação, pois, agora, vários Deputados estão debruçados 
sobre a pauta, tentando chegar a um acordo sobre ela. Não um acordo que 
atenda ao Governo, ao Poder Executivo, mas que atenda aos Deputados, à 
Assembléia e, principalmente, à população de Minas Gerais. Votar em regime 
de urgência 300 taxas atende à população de Minas Gerais? Pode até ser 
que as taxas sejam justas e importantes, mas queremos ter tempo para 
discuti-las, e discuti-las com a sociedade; para fazermos audiências públicas 
e discuti-las com os segmentos da sociedade. Por isso, quero fazer um apelo 
àqueles Deputados, para que acompanhem o que está sendo discutido -
estamos debruçados sobre a pauta, neste momento -, e não fiquem por aí 
dizendo inverdades, porque terão de prová-las. Obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência vai interromper o 
encaminhamento de votação do requerimento de inversão de pauta do 
Deputado Bilac Pinto pois, vem à Mesa requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, em que solicita que o requerimento de inversão da pauta 
desta reunião seja apreciado pelo processo nominal. Com a palavra, para 
encaminhar, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - O senhor interrompeu o 

encaminhamento da votação do requerimento anterior, mas era ele que 



z 
< 
c:: 
!d .c 
E o c 
o 
"O 
c:: 
2 -.: 

1019 
gostaria de encaminhar. 

O Sr. Presidente - V. Exa. mesmo entrou com outro requerimento, e, 
quando se procede assim, temos de colocar em votação o requerimento que 
incide sobre o outro. Isso é regimental. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Uma matéria trata do pedido de 
inversão de pauta; o outro requerimento trata do processo ... 

O Sr. Presidente- V. Exa. pode fazer o encaminhamento em relação a seu 
requerimento. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sim, quero fazer isso. Mas gostaria 
de falar sobre o requerimento anterior. 

O Sr. Presidente - Não pode, porque está incidindo sobre esse o 
requerimento que V. Exa. apresentou. 

Com a palavra, para encaminhar o requerimento de votação nominal do 
requerimento de inversão da pauta, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 
razão de nosso requerimento, coisa que vamos deixar bem clara, é a 
obstrução dos trabalhos. Estamos aqui como integrantes da Oposição, e é 
preciso que fique bem clara a nossa postura, nos dias de ontem e de hoje, 
porque estamos vendo que alguns setores da Casa passaram para a 
imprensa informações errôneas, tentando, talvez, esconder ou desviar a 
atenção da real situação do que está acontecendo na Assembléia Legislativa 
nesses últimos dias que antecedem o recesso parlamentar. 

Foi anunciado um esforço concentrado para se votarem matérias na Casa. 
Ocorre que a pauta de votações é feita pela Mesa, com a palavra final do 
Presidente. Entendemos que o esforço concentrado que se está organizando, 
ou tentando organizar, não beneficia a bancada do Governo, como um todo, 
mas sim o interesse do próprio Governo dentro da Casa, atropelando a 
Oposição e outros setores da sociedade que têm interesse em outros 
projetos. 

No afogadilho de limpar a pauta, é preciso que fique bem claro, para a 
sociedade mineira e para a imprensa, que se quer votar não a pauta da 
Assembléia, do Poder Legislativo, mas a pauta que interessa ao Governo do 
Estado. Não estamos aqui submetidos à vontade do Governo do Estado. 
Queremos discutir a pauta, queremos uma pauta democrática, aberta, de 
modo que contemple não apenas os interesses do Governo, que são 
legítimos, mas também os interesses da Oposição e da sociedade mineira, 
que são legítimos também. 

Estamos obstruindo com esse fundamento, com esse argumento, que 
achamos que é legítimo, como já foi dito aqui outras vezes. O Governo tem o 
poder e tem o poder da verba, que nós não temos. Temos o poder do verbo, 
da palavra, e vamos usá-lo aqui até ficarmos roucos, se for necessário. Se 
tivermos de subir à tribuna 30 vezes no mesmo dia, na mesma reunião, para 
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Queremos pedir, neste momento, a compreensão da sociedade e da 
imprensa, para que entendam que estamos aqui exercendo o nosso direito 
de fazer valer o mínimo de senso democrático contra o poder autocrático, 
tantas vezes reclamado em nível federal. Quantas vezes o Governo de Minas 
reclamou da maneira imperial de agir do Presidente da República, quantas 
vezes as forças de Governo aqui, neste Estado, reclamaram da forma 
impositiva que o Governo Federal utiliza em suas ações? 

Estamos aqui reclamando dessa mesma situação com relação à nossa 
bancada, com relação às forças de Oposição que compõem esta Casa. Está-
se impondo uma pauta "goela abaixo" da Oposição. Está-se fazendo uma 
pauta que não leva em consideração os setores da sociedade que, muitas 
vezes, não têm representantes aqui. Entram na pauta apenas projetos de 
pessoas que estão aqui advogando causas específicas, mas diversos 
projetos de interesses difusos, que servem ao Estado, são deixados de lado, 
porque não interessam especificamente ao Governo. 

Então, não existe essa história de esforço concentrado coisa nenhuma, é 
história de uma pauta governista, essencialmente governista, e não iremos 
aceitar isso. Se estão dizendo que essa ação da Oposição vai fazer com que 
os trabalhos prossigam até o ano novo, que aconteça isso. Se querem fazer 
uma pauta para que os trabalhos fluam e para que sejam votadas as 
matérias de uma maneira mais acelerada, que ouçam a Oposição. Essa 
história de esforço concentrado não vale. 

O que queremos, antes do esforço concentrado, é saber concentrar os 
esforços para quê? Para dizer "amém" ao Governo? Não. Aqueles que 
quiserem dizer amém, que digam, mas que respeitem a posição daqueles 
que não querem, como é o nosso caso. Queremos o contrário. Queremos 
uma agenda positiva que atenda aos diversos setores, a todas as tendências 
da Casa, e que atenda, sobretudo, não a interesses específicos de meia 
dúzia, mas ao interesse da sociedade mineira, que esta Casa representa. 

Estamos, Sr. Presidente, apresentando um requerimento. Em seguida, 
apresentaremos outro e outro e outro, que, tenho certeza, serão 
encaminhados por diversos outros parlamentares da nossa bancada. Iremos 
apresentar outros requerimentos até que o Governo queira manter o clima de 
disputa, de radicalização, dentro do Plenário ou que as forças do Governo 
aqui nesta Casa resolvam sentar-se para dialogar com a Oposição e buscar o 
entendimento. 

Se querem o apoio da Oposição, que nos chamem à mesa de negociação. 
Se querem o apoio da Oposição, se querem o nosso esforço concentrado, 
que ouçam também as nossas reivindicações. Agora, se não querem ouvir, 
então enfrentem a obstrução. Estamos inteiramente à disposição. Já pedi aos 
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funcionários do meu gabinete que avisem em minha residência que hoje 
não irei almoçar, que tragam uma marmita para cá. Se for necessário, vamos 
almoçar no Plenilrio, não vamos sair daqui, mas vamos exercer com 
galhardia, com garra, com eficiência o nosso direito de obstruir para 
reivindicar, sobretudo, a oxigenação democrática da discussão nesta Casa, 
na feitura da pauta, que deve ser aberta, que deve atender aos interesses de 
diversas correntes partidárias. 

Tenho a informação de que, na minha fala, não me expresso apenas em 
nome da Oposição. Diversos setores da própria bancada do Governo estão 
reclamando dessa atitude, pois não estão conseguindo fazer valer também 
os seus projetos. Acontece que, muitas vezes, pela condição de Governo e 
de integrantes da base do Governo, não têm, talvez, a liberdade ou 
condições de subir à tribuna e fazer uma explanação tão clara e transparente 
como a que estamos fazendo. Tenho certeza de que as nossas palavras 
estão encontrando eco, estão encontrando apoio, estão também sendo 
acolhidas por boa parte da bancada do Governo. 

Vamos, então, manter aqui a nossa posição de obstruir, na forma 
regimental, obviamente. Espero, Sr. Presidente, que a Mesa, adotando um 
critério democrático, um critério realmente equilibrado, acate as nossas 
posições ou não. Dentro do Regimento, que não apele, porque a Oposição 
sabe apelar também. Não é por aí. Estamos aqui em um jogo democrático, 
queremos fazer um jogo democrático, estamos combatendo o bom combate, 
dentro das regras democráticas. Espero que a Mesa, com o poder imperial 
que tem, com as forças e os instrumentos que possui, saiba jogar, 
democraticamente, também com a Oposição e saiba, às vezes, reconhecer 
que perdeu na sua estratégia, como no dia de ontem. 

A Oposição conseguiu ontem, com grande eficiência, manter aqui a 
obstrução, liquidando a reunião da tarde e inviabilizando a reunião da noite. 
Foi uma derrota da Mesa, que queria que o esforço concentrado avançasse 
de qualquer maneira. Hoje já iniciamos o dia tentando também fazer 
obstrução, tentando impedir que a pauta avance, porque ela não é da Casa, 
não é a pauta do Poder Legislativo, não é a pauta que interessa ao povo 
mineiro, mas é uma pauta que interessa, especificamente, a setores. Não é 
justo que também setores da Casa, para tentar encobrir essa artimanha, para 
tentar encobrir essa ação impositiva imperial, passem para a imprensa 
informações erradas e truncadas, tentando desvalorizar o trabalho da 
Oposição, tentando menosprezar, tentando diminuir o nosso esforço, que é, 
sobretudo, um esforço para trazer à tona diversos projetos que estão 
encostados e engavetados, atendendo a interesses escusos que ninguém 
sabe de quem são. Queremos, ao contrário, que tudo isso aflore, que esses 
projetos que estão parados e engavetados venham a Plenário, que sejam 
discutidos, que sejam aprovados os bons, que sejam modificados outros ou 
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que sejam rejeitados aqueles não considerados bons, mas que sejam 
trazidos ao Plenário, para a discussão. Não é justo manobrar a pauta da 
Casa para que as matérias polêmicas, que incomodam o Governo, não sejam 
ser discutidas aqui, abafando o debate democrático, abafando o direito de 
liberdade e de expressão. Agradeço, Sr. Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Amilcar Martins. 

O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, mais uma 
vez ocupo a tribuna para continuar um debate que é fundamental para o 
funcionamento da democracia, que é fundamental para o futuro da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

Discutem-se a conveniência ou não da inversão de pauta e os mecanismos 
a serem usados na votação de eventuais propostas de inversão de pauta, 
mas o que está por trás desse debate é uma discussão bem mais ampla e 
bem mais importante para nós. Discutem-se a autonomia, a soberania e a 
independência que cada Deputado desta Casa terá, daqui para a frente, para 
votar, de acordo com sua consciência, as matérias propostas e para defender 
os interesses superiores da população de Minas Gerais. 

O que se discute é se é aceitável que a Assembléia se acovarde e se dobre 
perante um Governador, que, por devaneio de grandeza e de onipotência, 
tenta impor sua vontade a este Poder, que é independente - e como tal deve 
se manter -, depois de acordada uma pauta para que os trabalhos da Casa 
se encerrem, sem atropelos e sem sobressaltos, no dia 15 de dezembro. 
Isso, é claro, depois de, estabelecendo-se o contraditório, terem sido votadas 
matérias de interesse da população e até mesmo projetos de iniciativa do 
Governo. 

/ Estamos aqui para dizer que não somos capachos do Governador Itamar 
/ Franco. Eu não sou. Não devo nada a esse senhor, nem mesmo o seu voto. 

Devo sim satisfação a todos os que decidiram confiar no meu trabalho, na 
minha trajetória, na minha história de vida, na minha coerência. E é de olho 
no compromisso com a população de Minas Gerais que, mais uma vez, 
venho fazer um apelo a cada Deputado desta Casa, de todos os partidos, 
que são merecedores da minha confiança, do meu respeito e da minha 
amizade, para que juntos, à força da Assembléia como instituição, não nos 
curvemos à vontade soberana desse Governador que tanto mal tem feito ao 
nosso Estado. Haja vista que fomos obrigados a encerrar a moratória, na 
calada da noite, no mais absoluto silêncio, numa prova evidente do 
reconhecimento, que não pode ser explícito, de que se causou enorme 
prejuízo à vida dos mineiros e à economia do Estado. 

A renegociação feita apenas reafirma o que foi negociado pelo Governo 
anterior, que não traz nenhuma novidade, repito, nenhuma novidade. Não 
houve nenhum ganho de prazo, nenhum ganho na taxa de juros, nenhum 
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ganho no comprometimento da receita do Estado: tudo continua como 
dantes no quartel de Abrantes. 

O TCU já havia se manifestado, há 15 dias, de forma inequívoca, a partir 
de uma provocação feita pelo Deputado Federal Hélio Costa. 

O TCU manifestou, de maneira clara e peremptória, que a negociação da 
dívida feita pelo Governador Eduardo Azeredo foi benéfica, foi altamente 
benéfica aos interesses do Tesouro de Minas, aos interesses do Governo de 
Minas, aos interesses do povo de Minas Gerais. 

São manifestações de antigos auxiliares do Governador Itamar Franco, 
como por exemplo, do ex-Secretário Adjunto da Fazenda, o economista 
Fabrício, que também reafirma a mesma coisa. 

No entanto, o Governador Itamar Franco não tem a humildade, não tem a 
grandeza de vir a público reconhecer que cometeu um erro grave, porque foi 
assessorado por um lunático. Ele, que também já não anda tão de pé fincado 
na realidade, ainda recebe assessoria de uma pessoa que está "viajando na 
maionese" ... , aí as coisas ficam difíceis para o Estado. 

Agora, na calada da noite, quieto, como convém àqueles que preferem se 
acovardar, já retomou o pagamento da dívida com a União; já retomou o 
pagamento dos compromissos do Estado com o exterior, porque sabe que o 
que foi feito foi bem feito, foi a defesa dos interesses de Minas, que a 
moratória representava única e exclusivamente manifestação política de 
confronto com o Governo Federal e que Minas pagou um enorme preço, 
altíssimo, por esse capricho do Governador Itamar Franco. 

Estamos aqui para dizer que esse Governador já fez muito mal a Minas nos 
primeiros meses de Governo e que não vai nos impor goela abaixo, num 
projeto "vapt vupt", que se aprove, sem discussão, uma lei que cria 
sobressalto para os contribuintes, para os setores produtivos da nossa 
economia. 

Um grande mineiro, um mineiro sereno que foi o Governador Bias Fortes, já 
disse, no passado, que governar é não criar sobressaltos, é não assustar a 
população; no entanto, contra a sabedoria desse mineiro verdadeiro, desse 
mineiro enraizado e imbuído dos princípios verdadeiros da mineiridade e da 
sabedoria de Minas, vai o Governador Itamar Franco, que é meio mineiro, 
que não soube assimilar as lições do passado e quer nos trazer um projeto 
que causa prejuízos à nossa economia, para tentar gerar caixa para um 
Governo falido, para um Governo que teve um bônus gratuito de mais de 
R$50.000.000,00 por mês, sem mover uma palha nesse sentido, resultado 
exclusivo do aumento do preço da gasolina, do preço da energia elétrica, 
porque por meio desse aumento, o repasse do Estado para o ICMS foi 
superior a R$50.000.000,00 por mês. Ainda assim, não consegue equilibrar 
as suas finanças. 

O Secretário da Fazenda diz que precisa de um troco na negociação com o 
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Governo Federal. Ele entrega a CEASA e entrega a CASEMG, sem 
necessidade, porque todos nós sabemos que só os recursos oriundos da 
venda do CREDIREAL e do BEMGE e os recursos do Fundo de 
Compensação de Variação Salarial, que estavam mortos no Fundo da 
MinasCaixa e que foram retomados pelo Governo Eduardo Azeredo, através 
de uma negociação difícil com o Governo Federal, seriam suficientes para o 
pagamento da conta gráfica, o qual deve ser feito pelo Governo do Estado. 
No entanto, o Governador precisa de oxigênio, precisa de troco. Essa é a 
expressão usada pelo Secretário da Fazenda. 

E não será a Assembléia Legislativa, num gesto de irresponsabilidade, que 
vai dar esse troco ao Governador, penalizando os contribuintes e aqueles 
que trabalham e que produzem em Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos 
encaminhar pela derrubada desse veto, por considerarmos que seria um 
desserviço para o turismo e para Minas Gerais se ele fosse mantido. 

O Sr. Presidente - Eu gostaria de pedir a palavra ao Deputado Miguel 
Martini para esclarecer que o que está sendo discutido é o requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada que solicita que o requerimento de 
inversão de pauta seja votado pelo processo nominal e não é esse que V. 
Exa. tem em mãos. 

O Deputado Miguel Martini - Então, passaram-me errado Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É que estava sobre a mesa. ' 
O Deputado Miguel Martini - Queremos, desde já, dizer que somos 

contrários à manutenção desse veto, que é um absurdo para o Estado de 
Minas Gerais. Gostaríamos, então, de ter em mãos o requerimento, porque 
estávamos tentando fazer um acordo, e me informaram que era esse 
projeto ... 

O Sr. Presidente - O requerimento é sobre o Projeto de Lei n° 699/99. 
O Deputado Miguel Martini -Agora já estou esclarecido, e é do Deputado 

Antônio Carlos Andrada. (-Lê:) 
"O Deputado que este subscreve, na forma regimental, solicita a V. Exa. 

que o requerimento de inversão da pauta desta reunião seja apreciado pelo 
processo nominal." 

Não resta dúvida de que é um direito que o Deputado Antônio Carlos 
Andrada tem, e é dever desta Casa reconhecê-lo. Mas quero aproveitar a 
oportunidade para dizer que esse artifício utilizado pelo Deputado Antônio 
Carlos Andrada - e nós, da Oposição, estamos apoiando - deve-se à 
truculência do Governador Itamar Franco em fazer o mesmo que todos os 
Governadores. Ao apagar das luzes, ao final de uma sessão legislativa, ao 
final do semestre, de modo geral, mandam-se projetos impopulares, 
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complicados, para que a sociedade não fique sabendo disso. 

Hoje já é dia 8 de dezembro, e deveremos votar até o dia 15. Se se votar 
de afogadilho, o que acontecerá? A sociedade verá amanhecer o dia 
1°/1/2000 com uma quantidade imensa de novas taxas e tributos sem saber, 
porque estaríamos assim respeitando o princípio da anterioridade, e, por 
questões de alguns dias, o mineiro ficará mais pobre sem saber. Veja, 
Deputado Alberto Bejani, o que eles estão querendo é enfiar goela abaixo 
esse aumento de 106 taxas, algumas criadas, outras aumentadas. Alguém 
me perguntou ali atrás se, ao espirrar, teremos que pagar taxa. Eu digo que 
deve estar incluído, essa deve ser maior porque, ao espirrar, estarei poluindo 
o meio ambiente e certamente terei que compensá-lo com isso também. 
Então, o que nós, da Oposição, estamos fazendo? Estamos obstruindo 
porque não queremos votar. Queremos discutir com a sociedade; queremos 
debater; queremos deixar claro para o povo o que estamos votando e que 
implicações isso terá na vida de cada cidadão. 

Então, quero dizer que, segunda-feira passada, quando abri o jornal 
"Estado de Minas", fiquei imaginando que estava em outro Estado, e não em 
Minas Gerais. Por esse jornal, tomei conhecimento de que o Governo - como 
já fez por mais duas ou três vezes - dizia: "Olha, já resolvemos todos os 
problemas do Estado de Minas Gerais. Já aumentamos a arrecadação, 
aumentando o número de fiscais; já reduzimos despesas com pessoal; já 
reduzimos despesas de custeio; tínhamos um déficit fiscal de 100 milhões e 
agora estamos em 50 e vamos cair para 30". 

Passaram-se alguns dias, duas ou três semanas, e ele disse: "Bem, não 
podemos pagar o 13° salário porque estamos com um déficit mensal de 80 a 
90 milhões". Pergunto: Apenas três semanas depois o déficit voltou? Daí a 
pouco, vem mais uma declaração demagógica: "Minas resolve os seus 
problemas. Aumentamos 50 milhões na receita". Sabemos que não 
aumentaram nada. Como disse muito bem o Deputado Amilcar Martins aqui, 
o que aumentou foi o preço do combustível. Aumentando o preço do 
combustível, aumenta a arrecadação de ICMS. Quando aumentam a energia 
elétrica, o ICMS dela também aumenta. Como esses itens representam um 
volume muito grande, resultam nesses 50 milhões. 

E olhem que esta Casa fez um esforço muito grande para ajudar esse 
Governo. Aprovamos a anistia fiscal, que, segundo o Secretário, daria 240 
milhões. Não sabemos quanto deu; pedimos ao Secretário que viesse a esta 
Casa para se explicar, mas ele não veio até hoje. Entretanto, ele disse à 
imprensa que eram 240 milhões. Também autorizamos a negociação com a 
CEMIG de duzentos e poucos milhões. E o Governo diz que resolveu os 
problemas, mas não tem dinheiro e não irá pagar o 13° salário, ou que irá 
parcelá-lo. Foi preciso que a Assembléia Legislativa fizesse uma manobra 
rápida para devolver 36 milhões do PRELEGIS para fechar a conta do 
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Governo. 

E agora, numa semana, ele diz que o problema está resolvido. Na outra, 
manda um projeto para cá, aumentando 106 taxas. Por isso, ficamos nos 
perguntando: Qual é a seriedade deste Governo?. Está no "Estado de Minas" 
de hoje, acho que por uma declaração infeliz, uma estratégia para 
desqualificar a Oposição, uma estratégia para nos enfraquecer quando 
subimos à tribuna. Dizem que os Deputados não querem votar por causa da 
"verba de paletó". Ora, vamos agir de maneira mais ética. Vamos agir de 
maneira mais séria. A Oposição estaria preocupada com isso? Mesmo 
porque a ela isso não interessa e, se sair para um, sairá para todos. Não 
existe isso. O que existe é uma Oposição que quer chamar a atenção da 
sociedade para aquilo que o Governo quer fazer: aprovar a toque de caixa 
um projeto que é contra a sociedade. Não sei se a base governista vai apoiá-
lo, mas tenho a certeza de que a Oposição não vai. 

Então, o fato é este, e é para isso que queremos chamar a atenção da 
sociedade. E o processo de obstrução existe exatamente para isso: para que 
a Oposição chame a atenção da sociedade para os riscos que ela está 
correndo. De janeiro até dezembro, tivemos tempo suficiente para fazer isso. 

Vamos jogar isso para o ano que vem, início do processo legislativo. No 
início da sessão legislativa, vamos fazer uma discussão com a sociedade, 
vamos ouvir os órgãos de defesa do consumidor, as entidades, vamos avaliar 
até que ponto convém ou não convém. E aí, sim, depois de discutirmos com 
a sociedade, vamos votar com tranqüilidade, com segurança. E quem sabe, 
para o ano que vem, já teremos aprovada a reforma tributária no Congresso 
Nacional? Estive, na semana passada, pessoalmente, com o Presidente da 
Câmara Federal, Deputado Michel Temmer, quando me disse que a Câmara 
aprova duas reformas, que são a judiciária e a tributária. Aprovando, 
mudamos quase que completamente a questão da arrecadação no Estado de 
Minas Gerais. 

Pode ser até que o Governador seja agraciado, porque há uma expectativa 
de que Minas Gerais ganhe alguma coisa em torno de 2% a 3% a mais na 
arrecadação, em função da reforma tributária. Não sabemos qual será 
aprovada, mas aqui está o relatório Mussa Demis, que traz um certo 
benefício para o Estado de Minas Gerais. Então, para que votar no 
afogadilho? Para que pressa? Vamos discutir, exaustivamente, lentamente. 
Existem tantas outras matérias na pauta, que podemos votar. Temos a do 
FUNDIEST, do Deputado Bilac Pinto, que corrige um problema grave no Sul 
de Minas, que é a evasão das indústrias da região para Salvador, na Bahia. 
Se temos o Micro Geraes, o Código de Defesa do Consumidor e tantos 
outros projetos que são do interesse do povo mineiro, por que votar 
exatamente esse que é contrário aos interesses do povo mineiro? 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
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Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, presentes na galeria, senhores da imprensa, senhores e 
senhoras, poderia parecer ao telespectador que nós, da Oposição, 
estaríamos aqui na prática da obstrução. 

Obstruir é impedir ou atrapalhar que se alcance determinado objetivo. Não 
é esse o objetivo de nossa presença aqui. O que estamos fazendo é usando 
da prerrogativa regimental de sensibilizar os que detêm o poder de decisão, 
de sensibilizar aqueles que incluem ou deixam de incluir na pauta de votação 
projetos de maior ou menor relevância para o povo de Minas Gerais. O que 
estamos fazendo aqui não é obstrução, é uma figura nova que chamaríamos 
de conscientização, conscientização dos que podem, dos que devem e, 
principalmente, dos partidos que estão representados na Mesa da 
Assembléia Legislativa. O nosso objetivo é a sensibilização dos partidos para 
que possam entender que nós, que fazemos Oposição, não queremos 
tratamento diferenciado; queremos, sim, discutir, previamente, com a Mesa, 
quais os projetos e as proposições de lei que estarão em pauta para votação. 

É com esse objetivo que o Deputado Antônio Carlos Andrada apresenta o 
requerimento de inversão de pauta da reunião. Queremos que esse 
requerimento seja votado pelo processo nominal, que é um sistema adotado 
de quando em vez pela Mesa da Assembléia Legislativa. É um processo no 
qual o parlamentar é convidado, nominalmente, a expressar, de forma 
pública, a sua preferência. É com esse objetivo que estamos encaminhando 
favoravelmente a esse requerimento. Ele não obstrui, não atrapalha e não 
prejudica; ele está apenas pedindo que seja usado o sistema tradicional da 
Casa. Podemos até adiantar que esse sistema proposto pelo Deputado 
Antônio Carlos Andrada é mais democrático, porque permite que cada 
parlamentar, sem a indução do seu Líder, possa expressar a sua preferência. 
É com esse objetivo que o Deputado Antônio Carlos Andrada propõe que a 
votação seja feita de forma nominal e que esse pedido de inversão de pauta 
seja encaminhado pelo sistema a que nos referimos. 

Voltamos a lembrar que o nosso propósito não é outro senão o de 
democratizar as ações do Poder Legislativo. São inúmeros os projetos que 
estão nas comissões. Alguns estão com o texto original, outros estão 
totalmente deformados. Para que os senhores tenham conhecimento, 
apresentamos um projeto de lei com três artigos, mas a ele foram acrescidos 
27 outros artigos. O que estamos querendo é discutir previamente quais os 
projetos que vêm para a pauta, se é o projeto que estamos querendo ou se é 
aquele de interesse do Governo. Queremos que a Mesa da Assembléia tenha 
a sensibilidade de suspender os trabalhos para preparar uma pauta prévia, 
com a Situação e a Oposição, evitando assim sermos tachados de 
obstrucionistas. 

~--------------------------------------------------------------~ 
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Basta dizer que obstrução não se aplica à forma como estamos 

agindo. Obstruir é tentar impedir que alguma coisa aconteça ou tentar impedir 
que um objetivo seja alcançado. O nosso objetivo é discutir previamente o 
que está sendo incluído na pauta e se o que está incluído é aquilo de que 
temos conhecimento; se é alguma coisa do autor, da sua Liderança ou do 
seu partido que tenha ganhado uma dimensão diferente da que tinha quando 
foi apresentado. Um projeto de lei que tinha 3 artigos e passou a ter 27 está 
ou não desfigurado? Já dissemos que qualquer estudioso do assunto sabe 
que, para um projeto de lei ter eficácia, são necessárias três características: 
ser claro nas suas afirmações, ser sintético no seu pensamento e equilibrado 
no seu espírito. E o espírito de um projeto de lei, por mais abrangente que 
fosse, ~ão suportaria receber 27 outros artigos, além dos 3 propostos pelo 
autor. E por isso que estamos aqui. Temos a certeza de que o telespectador 
que quisesse cópia do projeto de lei apresentado por nós iria ter consciência 
de que não estamos obstruindo. Pelo contrário, estamos querendo seriedade 
nas ações do Poder Legislativo. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Temos a certeza de que, com a sua 

sensibilidade, Sr. Presidente, V. Exa. irá suspender a reunião para que as 
Lideranças da Oposição e da Situação estabeleçam uma pauta mínima, para 
que venham a este Plenário projetos que demonstrem conter as três 
características essenciais de um projeto, ou seja, clareza nas afirmações, 
síntese no pensamento e equilíbrio no espírito. Isso é a espinha dorsal, o 
espírito que cada proposição precisa ter. Voltamos a repetir: temos a certeza 
de que aqueles que nos assistem, através da TV Assembléia, terão 
consciência, tão logo tenham cópia de um projeto como esse, de que não 
estamos obstruindo. Estamos apenas conscientizando a população, o 
parlamento, a sociedade organizada, de que estamos querendo apenas 
seriedade nas ações deste Poder. Portanto, solicitamos a suspensão da 
reunião por alguns minutos para entendimentos entre as Lideranças. 

O Sr. Presidente - Gostaria de informar ao Deputado Sebastião Costa que, 
neste momento, as Lideranças da Maioria e da Minoria, bem como os Líderes 
de partido, estão reunidos justamente para propor o que V. Exa. deseja, ou 
seja, o entendimento. Vamos continuar com os encaminhamentos. Com a 
palavra, o Deputado João Leite, para encaminhar. 

O Deputado João Leite - Queremos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
encaminhar favoravelmente. Este tempo que estamos tendo para discutir é 
oportuno para demonstrar qual é a verdadeira intenção da Oposição na 
Assembléia Legislativa. Nossa intenção é séria, de não-atendimento aos 
interesses do Governo do Estado. E está sendo comprovada com o que está 
acontecendo aqui. Não chamaria essas emendas apresentadas ao projeto do 
Deputado Sebastião Costa de "frankenstein". Isso é um monstro. 
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Conseguiram fazer do projeto do Deputado um monstro. Um projeto que 
tinha 3 artigos recebe 27 emendas. Conseguiram transformá-lo em um 
monstro pior que Frankenstein Quando falamos em "frankenstein", a idéia é 
ter uma emenda aqui, outra ali. Transformaram totalmente o projeto em algo 
encaminhado pelo Governo do Estado de Minas Gerais. 

É isso que estamos discutindo na Assembléia. Estamos discutindo essas 
aberrações. Temos vários projetos importantes que o Presidente, a Mesa da 
Assembléia sequer têm intenção de colocar na pauta. Queremos que eles 
sejam discutidos, votados. Infelizmente, o que vemos são ações como essa. 
Além das taxas pretendidas pelo Governo ao apagar das luzes, nesse 
"projeto-jato", o "Boeing 705", que entrou quinta-feira e que se quer seja 
votado até o dia 15 de dezembro, de qualquer maneira, atropelando a tudo e 
a todos, estamos acompanhando também a intenção do Presidente da 
Assembléia de ter a "narcotaxa". Depois de sete meses de trabalho da CPI 
do DETRAN-MG, depois de termos pedido até a contribuição do Tribunal de 
Contas do Estado, que demonstrou em seu relatório que o DETRAN-MG não 
tem nenhum controle em relação às suas receitas, à isenção de taxas, à 
retirada de multas, à reutilização de guias, observamos que a única 
transformação que se quer no DETRAN-MG é a criação de mais uma taxa: a 
"narcotaxa". Essa taxa foi encontrada no DETRAN do Rio Grande do Sul. A 
única coisa que se conseguiu ver no Rio Grande do Sul é que lá existe uma 
taxa a mais. Então, querem criar mais essa taxa para o DETRAN-MG, órgão 
que o Tribunal de Contas do Estado diz ser descontrolado e que a própria 
PRODEMGE, em seu programa, também não consegue controlar. O 
Presidente da Assembléia pretende propor a criação de mais essa taxa para 
o DETRAN-MG controlar. Ou, como disse o Tribunal de Contas, descontrolar. 

Entendemos que não precisamos de mais taxas; precisamos que a 
administração realmente tenha um controle interno. Nós, que servimos ao 
público, precisamos de controle, precisamos que os nossos atos sejam 
transparentes. O que o DETRAN-MG e todos os órgãos do serviço público 
necessitam é um controle interno. É necessária a criação de mecanismos 
que impeçam os desvios, as perdas de receita no Estado de Minas Gerais, e 
não, que se crie mais uma taxa. Não é correto criar mais uma taxa sem 
nenhum controle, sem nenhum mecanismo que impeça que ela seja desviada 
ou não seja cobrada. Creio que isso não interessa à população de Minas 
Gerais. 

Por isso, posicionamo-nos frontalmente contra a proposta da criação dessa 
"narcotaxa", que, na realidade, se perde diante da criação, salvo engano, de 
mais 100 taxas e na alteração de tantas outras. São praticamente 300 taxas 
nesse projeto, o "Boeing 705", que o Governo quer que analisemos até o dia 
15 de dezembro. Como diz o próprio Governo, isso é para que tenhamos 
mais caixa na Secretaria da Fazenda, na Secretaria de Agricultura. 

~------------------------------------------------------------~ 
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É essa a pretensão do Governo, sem respeitar a população de Minas 

Gerais e a Assembléia Legislativa, que tem de avaliar esse projeto com muito 
cuidado. Queremos ter o máximo cuidado ao analisá-lo. 

Estamos acompanhando pela imprensa a preocupação do Governador 
Itamar Franco em relação à oposição ao Governo Fernando Henrique 
Cardoso, querendo que dele saia o PMDB, o Ministro Eliseu Padilha, 
envolvido com esse caso dos precatórios do DNER - aliás, parece que 
teremos, no Brasil, mais uma CPI, que será do DNER, para saber como foi o 
pagamento desses precatórios do Ministério dos Transportes, do Ministro 
Eliseu. Padilha, do PMDB. Essa é a situação que vivemos. Já houve a 
retirada de um dos Ministros do PMDB, do Renan Calheiros, do Ministério da 
Justiça, e, agora, quer sair ... O Governador está preocupado com essa 
situação, e, enquanto isso, Roma pega fogo: são 300 taxas! No projeto do 
Deputado Sebastião Costa, que tem 3 artigos, o Governo manda 27. Roma 
pega fogo, e o Governador é candidato à Presidência da República. A ele, 
não interessa mais nada. Com essa situação que vivemos aqui, o 
Governador está preocupado com outra coisa. 

Enquanto isso, tenta o Presidente da Assembléia dizer que o problema da 
Assembléia Legislativa é a "verba de paletó". Isso é uma indignidade! Tem 
ele de resolver esses problemas, para votarmos. Estamos prontos para votar, 
mas ele tem de resolver esses problemas. Enquanto discutíamos aqui, na 
Comissão de Administração Pública há dois projetos de minha autoria e um 
meu e do Deputado Alberto Pinto Coelho, que dá pensão às viúvas dos ex-
guardas-civis, o qual foi retirado da pauta. Não querem que seja votado. Há 
um ano que as viúvas dos ex-guardas-civis não recebem suas pensões, e um 
Deputado do Governo pediu a retirada do projeto da pauta! E como vamos 
resolver essa situação? Trata-se de "verba de paletó", ou temos de resolver 
isso? Só os ingênuos vão acreditar nisso aqui; só eles vão acreditar no que 
está nos jornais. esses problemas têm de ser resolvidos. 

Concluindo, Sr. Presidente, precisamos votar com justiça. E esse não é um 
projeto da Oposição, pois eu o assinei junto com o Deputado Alberto Pinto 
Coelho, que também é filho de guarda-civil, como eu. Não é o caso de minha 
mãe, que não é pensionista, pois, graças a Deus, meu pai está vivo, mas as 
outras estão há um ano sem receber pensão. Esse não é projeto da 
Oposição, não. Mas vai lá alguém e o retira da pauta. Como vamos votar, na 
Assembléia Legislativa, com essas injustiças? 

Enfim, precisamos acertar a situação. Os Líderes estão reunidos, e 
estamos aguardando. Estamos prontos para votar, mas temos de dizer de 
nossa indignação em relação a questões como essa. O Presidente desta 
Assembléia Legislativa tem de resolver esses problemas de injustiça 
flagrante. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- A Presidência vai submeter a votação o requerimento do 
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Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita que o requerimento 
de inversão da pauta seja votado pelo processo nominal. Em votação, o 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Sebastião Costa - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação; 
de votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 26 Deputados. Não houve "quorum" 

para a votação. A Presidência torna sem efeito a votação do requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito seja feita 

recomposição de "quorum", temos matérias importantes que precisamos 
discutir e votar. 

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam à chamada 

42 Deputados. A Presidência vai renovar a votação. Portanto, há "quorum" 
para a votação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados 
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, solicito a verificação 
de votação. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 10 Deputados. Votaram "não" 30 

Deputados. Está, portanto, rejeitado o requerimento. 
Declarações de Voto 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente e Srs. Deputados, lamento 
que tenhamos duas conclusões para o mesmo requerimento. Em princípio, 
chegou a ser noticiada a aprovação do requerimento. E agora tivemos a 
surpresa da conclusão contrária. Lamentamos o ocorrido. A votação nominal 
é democrática, engrandece o Poder e fortalece a visão pessoal do Deputado. 
Mas, infelizmente, não foi essa a conclusão, e temos a grandeza de entender 
o resultado. Sabemos que a Maioria está sempre decidindo, e a Minoria 
legitimando as suas ações. Esse é o nosso papel, e nós o estamos 
cumprindo, lamentando que os dois resultados não tenham coincidido. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, queremos dizer que 

~------------------------------------------------------------~ 
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votamos favoravelmente ao requerimento que solicitava a votação 
nominal porque entendemos que o processo legislativo, na medida do 
possível, deve ter a maior transparência possível, para que a sociedade 
possa acompanhar, de perto, os passos de cada parlamentar. Somente por 
meio do voto nominal, transparente, é que o cidadão mineiro poderá saber 
qual foi o comportamento do parlamentar na votação de matérias que são 
fundamentais para o Estado e para a própria sociedade. 

Lamentamos a decisão da Maioria, que optou pela não-votação por meio 
do painel, onde fica registrada a posição de cada parlamentar. Esta Casa, 
nesta fase final, está recebendo uma pressão enorme, por causa de diversos 
projetos que estão sendo discutidos e votados. Por meio da votação nominal, 
é que saberemos, ao final, qual foi o comportamento dos parlamentares 
durante esse processo. 

É preciso levar em conta, também, que essa pressão enorme por causa de 
projetos que chegam a todo o momento, principalmente por parte do 
Executivo, faz crer que o mundo acabará no fmal do ano. Mas já está 
provado que não é a mudança do milênio, está-se mudando só uma certa 
era. Na verdade, há a sensação de que o mundo está acabando e de que se 
tem que votar tudo agora. E é preciso que fique muito claro, que fique 
registrado o papel de cada parlamentar nesse processo de afogadilho, de 
correria, de votação a torto e a direito, em que, volto a dizer, a pauta não é 
negociada, não é oxigenada, não tem a participação da Bancada da 
Oposição. 

Volto a frisar que a pauta é feita pela Presidência, com a colaboração da 
assessoria, e nós, da Oposição - do PSDB, do PFL, do PSN -, não 
integramos a Mesa. Não participamos sequer das reuniões da Mesa. 
Estamos totalmente à margem do processo. O que nos resta, no instrumento 
democrático permitido pelo Regimento Interno, é utilizar a obstrução e 
dificultar o andamento dos trabalhos, para fazer com que a posição do 
Governo seja mais aberta e democrática, de modo a permitir o diálogo. 
Queremos apenas ter o direito de dialogar, de encaminhar, de pleitear. 
Estamos lutando pelo direito de participar do processo legislativo como peça 
ativa, e não como peça decorativa. 

Entendemos que a Oposição tem, de fato, um papel a cumprir. Se à 
Oposição cabe o papel de fiscalizar, de encaminhar, de criticar, cabe-lhe, 
muitas vezes, o papel de contribuir para o processo com emendas corretivas, 
aperfeiçoando, sugerindo e encaminhando propostas. E é só por meio da 
votação nominal que conseguiremos medir o fruto desse trabalho. Sem a 
votação nominal, o eleitor, o cidadão, as entidades, enfim, todos aqueles que 
têm interesse num bom funcionamento do parlamento não conseguirão 
dimensionar a atuação, a representação que o Deputado tem no parlamento. 
O voto nominal é, então, fundamental. 
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Aliás, esse é um painel caríssimo, que precisa e deve ser usado até para 
justificar o investimento que foi feito. Ele contém o nome de todos os 
parlamentares, indicando os partidos e as posições- "sim", "não" ou "branco" 
-, e deve realmente ser usado para que a sociedade possa visualizar, ficando 
registrado, nos anais da Casa, o que aconteceu aqui. Se vier um pesquisador 
daqui a 5, 1 O ou 20 anos e quiser saber qual foi o comportamento de 
determinado partido, de determinado parlamentar durante algumas votações, 
se a votação tiver acontecido de maneira simbólica, ele, simplesmente, não 
conseguirá descobrir isso. 

Então, esse registro é histórico, constará nos anais da Casa e poderá 
instruir e servir de subsídio a pesquisadores no futuro. Então, acho 
fundamental que, sempre que for possível, a votação seja nominal e fique 
registrada a posição do parlamentar. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Amilcar Martins - Obrigado, Sr. Presidente. Eu também venho 
manifestar a minha tristeza em relação ao resultado dessa última votação. 
Votei favoravelmente ao requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, 
por entender que ele representa mais um esforço, mais um passo para a 
transparência do comportamento de todos os parlamentares no processo 
legislativo. Esse é o clamor das ruas, da democracia. É necessário que se 
estabeleçam mecanismos cada vez mais claros e definitivos para que o 
debate de cada matéria no Poder Legislativo - que se caracteriza pelo 
contraditório, pelo debate de idéias, pelo confronto salutar dessas idéias -
ocorra de forma transparente, de maneira clara e inequívoca, para 
informação e controle por parte da sociedade. 

No entanto, à medida que votávamos, cada voto contrário que aparecia no 
painel eletrônico da Assembléia Legislativa era motivo de tristeza e de 
decepção para todos nós. O Deputado Antônio Carlos Andrada lembrou, com 
muita propriedade, que o registro do voto feito nos anais desta Casa é um 
instrumento fundamental para a análise política das gerações futuras. Lembro 
que a técnica utilizada para essas análises chama-se "roll call analysis" e é 
conhecida no mundo inteiro. Todos os estudiosos de parlamentos têm 
utilizado essa técnica para examinar a evolução do comportamento dos 
diferentes parlamentos. Se V. Exa. me permite, tenho até uma contribuição 
pessoal, em minha tese de doutorado, em que uso essa técnica. E posso 
fazer uma exposição aqui, na Assembléia, para que todos vejam a 
metodologia usada para acompanhar o comportamento parlamentar através 
do "roll call analysis". Mas para fazer esse tipo de análise, é preciso que haja 
o "roll call", que significa "relação nominal de votação de todos os 
Deputados". Todas as votações na Assembléia, no Congresso Nacional e 
também nas Câmaras Municipais deveriam ser nominais, para que ficassem 

~--------------------------------------------------------------~ 
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registradas na história e para que, no futuro, nossos descendentes 
pudessem entender de que forma se comportou a Assembléia em relação a 
determinado assunto ou matéria. 

Portanto, todas as manifestações ampliam o espaço da democracia, e todo 
esforço que escancare, perante a opinião pública, a sociedade e a imprensa 
do Estado - que cobre os nossos trabalhos, mostrando a forma como cada 
Deputado votou, de maneira independente e soberana -, é uma contribuição 
que amplia os mecanismos democráticos. Assim, estaremos assegurando o 
fortalecimento da democracia e deixando um espaço menor para os 
ditadores, para aqueles que tentam atropelar a democracia e que não 
respeitam a independência dos Poderes. 

Temos um exemplo gritante aqui no nosso próprio Estado: o Governador 
Itamar Franco, que desde a sua posse na Assembléia Legislativa, no dia 1° 
de fevereiro, demonstrou um enorme desprezo pela independência, pela 
autonomia da Assembléia e uma interferência indevida, inaceitável, em 
relação à vida desta Casa. Quanto mais criarmos trincheiras de defesa da 
democracia, da transparência, da autonomia, da soberania, da independência 
do Poder Legislativo, mais fortalecidos estaremos contra esses ataques que 
vêm de fora, dessas pessoas que não têm uma prática popular, que não 
aceitam o contraditório, que não podem ser contestadas, que gostam de ter o 
poder absoluto. Essa época já passou. É por tudo isso que lamento o voto 
contrário e reafirmo o meu voto a favor do requerimento do Deputado Antônio 
Carlos Andrada. Obrigado. 

O Deputado João Leite - Votei favoravelmente ao requerimento do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. Creio que é algo muito importante para 
nós. Já tive a oportunidade de dizer, aqui na tribuna, hoje, que a 
transparência é algo muito importante para a vida pública e para as pessoas 
que acompanham o trabalho da Assembléia Legislativa e do Poder 
Executivo. E, especialmente, no que diz respeito ao trabalho do Poder 
Executivo e sua relação com o Poder Legislativo, não há dúvida de que 
precisamos melhorar, e melhorar muito. 

A afronta que foi feita ao projeto do Deputado Sebastião Costa, como já 
dissemos anteriormente, que era um projeto de três artigos e agora tem 
trinta, devido ao substitutivo que o modificou completamente; a proposta de 
criação de taxas enviada no final do ano, para votarmos em regime de 
urgência, e outras ações do Poder Executivo ferem a autonomia do Poder 
Legislativo do Estado de Minas Gerais. Por isso deve ser cobrada, também 
do Poder Executivo, essa transparência, que todos nós demonstramos 
quando temos a possibilidade de votar nominalmente. E essa transparência 
pode ser reconhecida nas ações do Poder Executivo. Querem tratar da 
matéria proposta pelo Deputado Sebastião Costa? Que enviem, então, um 
projeto, para que a Assembléia Legislativa possa analisá-lo. Se for um projeto 



z 
< 
I 

to;! 
.!::! 
~ 
E o 
E 
(!) 

"O 
c:: 
(!) 

~ 

1035 
de interesse da população de Minas Gerais, vamos aprová-lo. O que não 
se pode fazer é pegar carona num projeto, tomá-lo completamente, e o 
Deputado Sebastião Costa ainda ficar exposto às críticas violentas da 
imprensa. Enquanto isso, o Governo fica de fora, enviando, de maneira 
obscura e através de emenda ao projeto de um Deputado, uma mudança 
substancial. Então, a relação do Poder Executivo com o Legislativo tem de 
ser melhorada, e muito. 

Estamos chegando ao final dos trabalhos da Assembléia, ao final da 
sessão legislativa, e espero que, no próximo ano, a relação seja outra. 
Deverão ser respeitados os projetos dos Deputados, os prazos da 
Assembléia Legislativa, a tramitação dos projetos na Assembléia, as 
instâncias da Assembléia Legislativa, que são as comissões, para analisar 
cada projeto, sem ver o que aconteceu. Repetidas vezes, neste ano, houve 
uma pressão muito grande para aprovação dos projetos sem uma análise 
prévia, pegando carona no projeto de outros Deputados. Pensávamos que 
podíamos votar à tarde os projetos, depois dessa busca de consenso que 
está acontecendo, neste momento, entre as lideranças. Foi uma 
determinação do Presidente que continuássemos acatando a sua decisão. 

Acatamos a decisão do Presidente, mas achamos que, após essa 
exaustiva busca de consenso entre as lideranças e os Deputados, 
deveríamos votar esse projeto na parte da tarde. Estamos aguardando o fim 
do acordo e estamos prontos para votar. Esperamos que essa pauta mínima 
respeite os interesses da Assembléia Legislativa e não os interesses do 
Poder Executivo. Interessa-nos analisar e avaliar as propostas do Executivo, 
mas não podemos nos deixar levar pelos seus interesses. A Assembléia 
Legislativa tem que atender um interesse maior, que é o interesse da 
população. 

Votamos favoravelmente, porque cremos ·que essa transparência é 
fundamental para nós, que temos contato com a sociedade e a 
representamos em Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero declarar 
que votei "sim" ao requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada e que 
a razão que me levou a fazê-lo foi achar que esta Casa vinha caminhando 
bem até agora. Temos votado, temos respondido às convocações. Hoje, por 
exemplo, é feriado em Belo Horizonte, e estamos todos trabalhando pela 
manhã, à tarde e à noite, para que possamos aprovar matérias importantes 
para a população de Minas Gerais. 

O que não podemos aceitar é que as votações sejam feitas a toque de 
caixa. Os mesmos argumentos contestados no passado estão sendo 
utilizados agora para justificar essa forma de o Governo não querer que a 
sociedade tome conhecimento do que vai ser votado. E, no apagar das luzes, 
faltando apenas sete dias para entrarmos em recesso, o Governo manda um 
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projeto que cria 106 taxas no Estado de Minas Gerais, além de alterar o 
projeto do Deputado Sebastião Costa, com prejuízo para as pequenas e 
médias empresas. Também o Projeto n° 351, que teve o substitutivo do 
Deputado Antônio Júlio alterado, vem prejudicar as empresas no Estado de 
Minas Gerais. Queremos discutir bem as questões, porque, uma vez 
aprovadas as matérias aqui, elas se tornam leis e mudam as relações dentro 
da nossa sociedade. 

No caso das microempresas e das pequenas empresas, temos duas 
opções: votar pelo crescimento da economia de Minas Gerais ou votar pela 
recessão; votar ajustando e respeitando a própria Constituição do Estado de 
Minas Gerais ou votar apenas para atender interesses do Governo. O Projeto 
Micro Geraes, que foi votado há dois anos, e tivemos a alegria, o privilégio e 
o prazer de acompanhar, foi um avanço muito grande. Agora, o Governo, 
com um substitutivo que apresenta, acaba com as vantagens que as 
microempresas e as pequenas empresas tinham no Estado de Minas Gerais. 

Essa discussão tem que ser aprofundada, pois queremos a geração de 
empregos e os incentivos para as microempresas. Não queremos retrocesso 
em relação àquilo que já tinha avançado. É claro que concordamos que 
algumas questões precisam ser alteradas. É claro que essa questão do 
crédito que deixa de ser gerado pelas microempresas e pela empresas que 
delas compram também precisa ser alterada, mas existem outras formas. Já 
temos o estatuto da microempresa votado no Congresso Nacional. Aquele 
benefício da microempresa, do Micro Geraes, sofreu um retrocesso. Esse 
substitutivo contraria esse dispositivo, que diz que é considerada 
microempresa aquela que tem um faturamento anual de até R$244.000,00. 
Queremos fazer uma séria discussão e chamar a atenção dos Deputados 
para algumas questões, como a do fundo que foi criado pelas 
microempresas, GERAMINAS, com recursos de R$50.000.000,00, retidos no 
BDMG. A liberação desses recursos está sendo dificultada, porque o 
Governo pode utilizar-se deles indevidamente, com o regime de caixa único, 
para cumprir outros compromissos. O benefício da microempresa sofreu um 
retrocesso. Queremos que ele seja devidamente utilizado por quem de 
direito, conforme a legislação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Antônio 
Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
prezada assistência, retornamos, mais uma vez, à tribuna, pois queremos 
deixar bem claro que o nosso encaminhamento regimental se faz em vista de 
uma estratégia da Oposição, que vem funcionando desde ontem, de obstruir 
os trabalhos desta Casa e suscitar, por parte da Liderança do Governo, um 
debate mais aberto, mais democrático em relação à pauta de votação que se 
pretende para os últimos dias antes do recesso. O requerimento do Deputado 
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Bilac Pinto tem suas razões, uma vez que ele pretende essa inversão, a 
fim de que uma matéria de grande interesse possa ser votada de forma 
prioritária. Ele quer priorizar determinado projeto. O que questionamos não é 
a posição do Deputado nem a matéria em questão, mas, dentro de um 
contexto que esta Casa está vivenciando, esses expedientes estão sendo 
corriqueiros. Por quê? Porque a pauta está, em nosso entendimento, mal-
organizada, não reflete a vontade do Plenário, das forças e das correntes que 
compõem o Plenário da Casa. Daí, em todas as reuniões há a apresentação 
de diversos requerimentos pedindo a inversão de pauta, de modo que um ou 
outro projeto seja priorizado, num salve-se-quem-puder. Quem tiver agilidade 
apresenta o requerimento, que geralmente é aprovado. Aí se consegue 
priorizar alguma matéria. Se a pauta refletisse a vontade do Plenário, se 
fosse coordenada de maneira democrática, refletindo o que se busca, ou 
seja, o consenso, não haveria necessidade de requerimentos como esse, 
porque a votação fluiria normalmente. Os projetos seriam votados na ordem 
em que estivessem. Haveria um bom entendimento. As matérias, vez por 
outra, poderiam suscitar alguma polêmica. Os parlamentares gostam e têm o 
direito de se posicionar, mas não no sentido de obstrução. Eles podem e 
devem fazê-lo no sentido de marcar posições, esclarecer um ponto ou outro, 
para sugerir, para completar, enfim, buscando um bom debate, que é o que 
espera a sociedade, e isso temos a obrigação de fazer. Infelizmente, os da 
Oposição não têm sido atendidos. 

A pauta vem sendo feita de maneira impositiva, refletindo apenas a vontade 
da Mesa, a vontade do Governo, desrespeitando até setores da própria base 
do Governo, que, insatisfeita, não dá número para que as votações ocorram. 
O Governo tem aqui nesta Casa aproximadamente 57 Deputados. No fundo, 
eles estão no Plenário fazendo uma obstrução branca. Não é greve, é uma 
obstrução branca, em reação contra essas· atitudes, que não devem 
prevalecer num parlamento, que é composto de diversos grupos, de diversas 
tendências, de diversas posições. Se a Casa quer caminhar de maneira 
consensual, é preciso que a base seja consensual. E qual é a base do 
Plenário? É a pauta de trabalho, de votação, de projetos. É aquilo que vai 
direcionar a ação do parlamentar. 

Fala-se em esforço concentrado. Estamos concentrados para votar o quê? 
O que o Governo manda, o que a Mesa quer? Não. Como parlamentar, como 
integrante da Oposição, eu quero exercer o direito parlamentar de fazer com 
que matérias de interesse da Oposição, de nossos colegas, de nossos 
companheiros, de interesse do partido, da sociedade, de regiões, sejam 
também aquinhoadas e incluídas na pauta. E da maneira como o processo 
está sendo conduzido, isso não está sendo respeitado. 

Queremos, de público, levar essa mensagem, sobretudo ao telespectador 
da TV Assembléia que nos assiste neste momento, para que entenda que a 
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atitude da Oposição não é de greve branca. Quem faz greve não 
trabalha, e estamos aqui hoje, na tribuna, trabalhando num feriado, 
exercendo o nosso direito de pressão, de contrapressão, para fazer 
prevalecer o mínimo de equilíbrio nesta Casa, para que a pauta possa refletir 
de maneira democrática todos os setores e sentimentos que ela aqui 
representa. 

Nos últimos dias, estamos vivenciando uma vontade enorme do Governo 
de colocar tudo goela a baixo. É uma tradição, infelizmente, uma péssima 
tradição dos parlamentos e dos Governos: deixar tudo para a última hora e, 
na última hora, na correria, querer votar tudo sem debate, sem análise e sem 
conhecimento. 

Já foi dito aqui que o Governo remeteu, há aproximadamente dois dias, um 
projeto que cria mais de 100 taxas, que vão ser cobradas do contribuinte. E 
nessa correria, tudo isso acaba sendo votado sem ser discutido, debatido, 
estudado, dentro de um jogo de pressão. E é contra isso que estamos 
reagindo. Estamos obstruindo em defesa do povo mineiro, porque queremos 
saber com clareza o que está sendo colocado na pauta. Queremos debater 
previamente porque, se forem matérias polêmicas, não vamos deixar que 
sejam votadas na correria. Se forem matérias complexas, da mesma forma. 
Agora, se for matéria consensual, que não prejudica a ninguém, matéria que 
realmente seja necessária, estamos prontos para colaborar, para apoiar e 
votar, mas não concordamos que se misture tudo. Daí, a nossa posição de 
obstrução, e vamos continuar nela, mas sempre em busca do entendimento, 
da abertura, do diálogo. Infelizmente, muitas vezes, para que a paz ocorra, 
tem de ser armada. Há que se buscar o armamento para intimidar, para 
conseguir ter a paz de um adversário que, às vezes, não quer essa paz, não 
quer dialogar, porque se julga mais forte e quer impor a sua força. Impondo a 
sua força num massacre, ele está provocando a guerra, a guerra de um só, 
daquele que já sabe, de antemão, que ganhou. Mas não vamos entrar nesse 
jogo. Estamos nos armando, também vamos lutar e fazer, já que não temos 
condições de lutar num campo aberto, porque somos minoria nesta Casa, a 
guerra de guerrilha, que funciona muito bem, que derruba governos, que 
desestabiliza ações. Aqui, no parlamento, essa tática funciona: podemos 
desestabilizar a Mesa, a Maioria, o Governo, fazendo aqui a nossa guerra de 
guerrilha parlamentar. Democrática, é bom que se diga; livre e aberta, mas 
bem ao estilo das guerrilhas. Podemos fazer isso e estamos fazendo. E 
conseguimos, desde ontem, parar a Casa. E as votações não vão ocorrer. E 
vamos continuar a usar desse expediente, até que o diálogo impere. 
Entendemos que, como Oposição, não podemos mandar na Casa, não 
podemos ter o domínio sobre a pauta nem podemos ditar o ritmo da Casa, 
mas, como Oposição, podemos, devemos e temos a obrigação de participar 
do processo, e não de ficar à margem, como estamos ficando no momento. 
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Vamos reagir contra isso. E saiba o povo mineiro que estamos aqui 
justamente para honrar a decisão desse mesmo povo, que nos colocou na 
Oposição. E fazer oposição é justamente isto: é questionar, criticar, cobrar e 
contribuir. Esse é o grande exercício da Oposição e é o que estamos 
fazendo: exercendo, na plenitude, a vontade do povo mineiro, que não nos 
quis no Governo, mas nos quis na Oposição. Esse é o papel da Oposição. E 
vamos agir com eficiência. 

Tenho a certeza de que nosso posicionamento tem contribuído para a 
valorização do Poder Legislativo. Não é a obstrução pela obstrução; não é a 
paralisação pela paralisação. Quantos e quantos projetos de interesse do 
Governo, com emendas e contribuições da Oposição, foram aqui votados 
durante o ano, porque entendíamos que eram importantes? Ou seja, não 
estamos aqui querendo parar por parar. Aqui estamos lutando, 
momentaneamente, para que possamos ter vez e voz. Não queremos ser 
atropelados. Se o Governo e as lideranças governistas nesta Casa acham 
que vão atropelar a Oposição ... Podem até achar, pois têm o direito de achar; 
podem até tentar e podem até conseguir, mas todo esse trabalho vai ser 
hercúleo e terá um custo altíssimo, porque vamos lutar até o fim, usando 
todos os instrumentos regimentais que temos, nesta luta, para termos vez e 
voz. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, vejo que não há 

número de parlamentares suficiente e solicito o encerramento, de plano, da 
reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo)- A Presidência, tendo em vista a 
importância da matéria em pauta, vai determinar que se proceda à 
recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário para proceder à 
chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Agostinho Patrús)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 Deputados; não há, 

portanto, "quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para as reuniões extraordinárias de hoje, às 14 e às 20 horas, e 
de amanhã, dia 9, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, 
bem como para a reunião ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. 

* - Sem revisão do orador. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 610/99 

Comissão de Saúde 

~--------------------------------------------------------~ 
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Relatório 

De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, o projeto de lei em análise 
dispõe sobre a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias nas 
embalagens de leite dos tipos C e B. 

Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria e apresentou o 
Substitutivo n° 1. Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto, 
em conformidade com o disposto no art. 188, c/c o art. 102, XI, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei pretende se faça uma melhor divulgação do quadro de 

vacinas infantis obrigatórias, mediante a impressão do calendário dessas nas 
embalagens dos leites tipos B e C, comercializados no Estado de Minas 
Gerais. 

A iniciativa é relevante, uma vez que recentes pesquisas mostraram que 
muitas crianças deixam de tomar as vacinas necessárias por total 
desconhecimento dos pais sobre as datas em que serão oferecidas. 

O projeto mereceu reparos da Comissão de Constituição e Justiça, que, 
com o objetivo de adequá-lo aos preceitos de ordem jurídica, constitucional e 
legal, apresentou o Substitutivo n° 1, sobre o qual nos compete emitir 
parecer. 

Acreditamos na eficácia dos objetivos pretendidos pelo projeto. A 
impressão vista diariamente nas embalagens de leite terá o efeito de um 
lembrete aos pais. Com isso, a saúde das crianças terá maior proteção, e 
muitas doenças serão evitadas. 

A iniciativa é de grande alcance social e faz parte das medidas preventivas 
determinadas no art. 198, 11, da Constituição Federal e no art. 186, 11, da 
Carta Estadual. Tem mérito, portanto, o projeto de lei, que visa à proteção da 
integridade física da criança. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 610/99, no 

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Mauro Lobo , relator - Cristiano Canêdo. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 612/99 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado João Pinto Ribeiro, a propos1çao em epígrafe 

obriga os médicos da rede pública estadual a receitar os medicamentos 
contidos na lista de medicamentos distribuídos gratuitamente pelo Plano 
Estadual de Assistência Farmacêutica Básica. 
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Publicado em 15/10/99, foi o projeto distribuído preliminarmente à 

Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu parecer pela 
constitucionalidade, juridicidade e legalidade com a Emenda n° 1. Vem agora 
a matéria a esta Comissão para receber parecer, conforme o disposto no art. 
188, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em comento tem por objetivo obrigar os médicos do 

Sistema Único de Saúde a prescrever os medicamentos distribuídos 
gratuitamente pelo poder público e prevê a aplicação de penalidades 
administrativas para os que descumprirem o comando normativo. 

Na sua justificação, o autor sinaliza para a possibilidade de o médico, por 
razões diversas, deixar de receitar os remédios de distribuição gratuita, 
indicando produtos similares somente encontráveis no mercado farmacêutico. 

Sendo carente de recursos a grande maioria dos usuários da rede pública 
de saúde, entende-se a preocupação do autor, embora, a partir de 
observações emprncas, possa-se constatar que a prescnçao de 
medicamentos não disponíveis na farmácia básica não é a conduta usual do 
profissional da área. 

Por outro lado, considerando-se a eventual possibilidade de procedimento 
diverso por parte dos médicos do Sistema Único de Saúde, entendemos que 
o comando normativo objeto do projeto em análise deveria, então, emanar 
das instâncias administrativas diretamente ligadas à execução e ao controle 
dos serviços, sob a forma de portaria ou, mesmo, de resolução do órgão 
gestor estadual, ou seja, a Secretaria de Estado da Saúde. 

Ademais, sabe-se que a organização do sistema nacional de emprego e 
"as condições para o exercício das profissões" são temas de deliberação da 
União Federal, observado o disposto no art. 22, XVI, da Carta Magna. 
Convém, ainda, atentar para o fato de que procedimentos a serem 
observados pelo médico na prescrição de medicamentos são também 
normatizados pelo Código de Ética Médica. 

Assim sendo, entendemos que a matéria já tem seus preceitos maiores 
definidos pela legislação federal, e a percepção nos mostra que a prática 
médica já é observadora da norma objeto dessa proposição. 

Isso posto, reiteramos nossa posição de que tal comando normativo, pela 
sua natureza e pelas implicações jurídicas, não deveria ser inserido no 
conjunto das leis estaduais. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 612/99. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo, relator - Mauro Lobo. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 753/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

~--------------------------------------------------------_J 
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Relatório 

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o 
Projeto de Lei n° 753/99 dispõe sobre o Conselho de Contribuintes do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. 

A matéria foi publicada no "Minas Gerais" de 15/12/99 e distribuída 
preliminarmente a esta Comissão para exame de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame dispõe sobre a tramitação e o julgamento do 

contencioso administrativo fiscal, sob a forma de Processo Tributário 
Administrativo - PTA -, bem como sobre a estrutura e a composição do 
Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. Para tanto, promove 
também alterações na Lei n° 6.763, de 26/12/75, no concernente aos 
dispositivos relacionados ao PTA e ao mencionado Conselho. 

Inicialmente, salientamos que a Constituição da República dispõe, nos arts. 
5°, LVI e L V, e 25, "caput", que os Estados se organizam e se regem pelas 
Constituições e leis que adotarem, observados os princípios nela estipulados, 
assegurando-se aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes, vedada a privação da liberdade ou de bens sem o 
devido processo legal. 

O Conselho de Contribuintes, órgão do contencioso administrativo fiscal, 
integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda, é 
previsto no art. 263 da Constituição do Estado para a apreciação de recursos 
contra as decisões da Fazenda Estadual, com composição paritária entre o 
Estado e os contribuintes, sem prejuízo da competência constitucionalmente 
conferida ao Poder Judiciário. 

Assim, a proposição prestigia a regra da composição paritária, inclusive no 
tocante às Câmaras de Julgamento, em número de três, e à Câmara 
Superior, assegurando-se, em cada uma delas, igual número de 
representantes classistas e fazendários, os quais deverão demonstrar 
qualificação técnica para o desempenho da função, sem o que não poderão 
ser nomeados. 

Outra modificação proposta pelo projeto diz respeito à regulação do recurso 
de agravo contra decisão da Auditoria Fiscal e à possibilidade da 
descentralização da Auditoria Fiscal para dar maior consistência e celeridade 
ao crédito tributário. Com isso procura-se facilitar a instrução probatória e o 
esclarecimento de diligências e despachos interlocutórios. Importa observar 
também a condicionante de pressuposto processual para exame de recursos 
pela Câmara Superior, com a finalidade de se inibirem contestações 
protelatórias. Como se sabe, o processo é o meio do qual se servem as 
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partes para pôr fim ao litígio, o que é alcançado na esfera administrativa 
com decisão definitiva de que não caiba mais recurso e, na esfera judicial, 
com o trânsito em julgado da sentença. A garantia constitucional da ampla 
defesa e do contraditório não autorizam o exercício de recursos de natureza 
meramente protelatória. Por isso, o Congresso Nacional vem reexaminando e 
propondo diversas modificações nos Códigos de Processos, sinalizando com 
a aplicação de severas penas para aqueles que se utilizam desse 
expediente. A sociedade reclama celeridade processual, e a administração 
pública deve balizar sua conduta pelo princípio da economia processual, 
retirando recursos desnecessários e que visem apenas a postergar 
indefinidamente a lide. 

A proposição, em conformidade com o princípio da ampla defesa, retira a 
exigência do depósito recursal para o contribuinte interpor o recurso que 
consiste na impugnação, perante a Câmara de Julgamento, da decisão da 
Fazenda Pública que determina o lançamento, por meio da lavratura e 
intimação do auto de infração, de matéria de natureza tributária, procurando 
estabelecer os mesmos mecanismos previstos em outras legislações. Na 
verdade, a garantia de depósito há muito vem sendo questionada 
judicialmente, por ferir o direito de ampla defesa constitucionalmente 
assegurado, não obstante o Pleno do STF ter reconhecido a 
constitucionalidade dessa medida administrativa para fins de admissibilidade 
de recurso administrativo. Sem embargo da posição do STF, entendemos 
que o mais acertado é a legislação do Estado permitir ao contribuinte 
contrapor-se à decisão da Fazenda, naqueles casos, sem a necessidade de 
depósito prévio para garantia de instância. 

Em suma, são essas as medidas preconizadas no projeto, a cuja 
tramitação não encontramos óbice de natureza jurídico-constitucional, salvo 
quanto a alguns dispositivos, que são objeto das Emendas n°s 1 a 5, 
destinadas a corrigir as irregularidades constatadas. Por sugestão do 
Deputado Paulo Piau, apresentamos também a Emenda n° 6. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 753/99 com as Emendas n°s 1 a 6, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se aos incisos 111 e IV do§ 2° do art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7°- ................................................... . 
§ 20- .......................................................... . 
111 - a intimação ou comunicação por via postal, contra recibo, serão 

consideradas efetivadas após dez dias, contados da juntada do aviso de 
recebimento aos autos, exigida a assinatura do próprio contribuinte no aviso 
de recebimento; 

~--------------------------------------------------------~ 
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IV - 0 contribuinte será intimado ou comunicado por edital, publicado 

no órgão oficial dos Poderes do Estado, quando se encontrar em local 
ignorado, incerto ou inacessível ou ausente do território do Estado, quando 
não for possível o envio de intimação ou comunicação por via postal.". 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o§ 3° do art. 7°. 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao § 3° do art. 12 a seguinte redação: 
"Art.12- ................................................. . 
§ 3°- A reclamação será apresentada no prazo de dez dias, contados da 

intimação do procedimento administrativo que lhe der origem, com os 
documentos comprobatórios que a justifiquem, e remetida ao Auditor Fiscal 
para decisão.". 

EMENDA N°4 
Substitua-se, no§ 1° do art. 14, a expressão "cinco dias" por "dez dias". 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao § 1° do art. 149, de que trata o art. 26 do projeto, a seguinte 

redação: 
"Art. 149- ........................................... .. 
§ 1° - Os representantes dos contribuintes e respectivos suplentes serão 

indicados em listas tríplices pela Associação Comercial de Minas Gerais -
ACMinas -, pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais -
FCEMG -, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -
FIEMG -, pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG 
-, pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas 
Gerais - FETCEMG - e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas- Minas Gerais- SEBRAE-MG.". 

EMENDA N° 6 
Dê-se ao art. 150, de que trata o art. 26 do projeto, a seguinte redação: 
"Art. 150 - O Governador do Estado designará, para o período de 1 (um) 

ano: 
I - entre os membros efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente das 

Câmaras de Julgamento, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de 
Contribuintes. 

Parágrafo único - Quando a designação do Presidente das Câmaras de 
Julgamento recair em membro de uma representação, a Vice-Presidência 
será exercida por Conselheiro de outra.". 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - Paulo Piau - Eduardo 

Daladier- Agostinho Silveira. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 753/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
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Relatório 

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o 
projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o Conselho de Contribuintes do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 
a 6, que apresentou. Agora, vem a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto tem por objetivo reorganizar o Conselho de Contribuintes do 

Estado de Minas Gerais e dar outras providências. As alterações propostas 
objetivam a melhoria nas relações entre o fisco e o contribuinte, por meio da 
simplificação e racionalização de todo o contencioso administrativo fiscal. 

O Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais é o órgão único 
do Contencioso Administrativo Fiscal, integrante da estrutura administrativa 
da Secretaria de Estado da Fazenda. Trata-se de colegiado de composição 
paritária, integrado por representantes da Fazenda Pública Estadual e de 
entidade de classe de contribuintes. Foi instituído conforme determina o art. 
263 da Constituição do Estado, para a apreciação de recursos contra as 
decisões da Fazenda Estadual, com composição paritária entre o Estado e os 
contribuintes, sem prejuízo de competência do Poder Judiciário. 

A proposição em tela revê o mecanismo de investidura dos membros do 
Conselho. O critério único de mera indicação dos representantes é por 
demais simplista, não compatível com a função a ser desempenhada. 
Paralelamente a esse critério, é imprescindível que a qualificação dos 
membros, tanto classistas quanto fazendários, seja aferida em momento 
anterior à nomeação, de forma a garantir a melhor qualidade, independência 
técnica e imparcialidade das decisões. 

Corroborando esse último aspecto, mantém-se prestigiada a regra da 
Constituição Estadual de composição paritária das Câmaras de Julgamento e 
Câmara Superior, assegurando-se, em cada uma delas, igual número de 
representantes classistas e fazendários. 

A observância dessa regra procedimental - pois seria exagero elevá-la à 
categoria de princípio - não implica obrigatoriedade de alternância na 
Presidência do Conselho de Contribuintes. 

É oportuno salientar que, entre as 16 unidades da Federação consultadas 
que possuem órgão julgador administrativo - a saber: Rio Grande do Sul, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Paraná, Santa Catarina, Pernambuco, 
Ceará, Espírito Santo, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Alagoas, 
Sergipe, Mato Grosso e Amazonas -, apenas Minas Gerais e o Estado do 
Rio de Janeiro fazem tal concessão aos contribuintes. Na maioria, o que se 
observa é a Presidência fazendária e, em segundo plano, a previsão de livre 

~---------------------------------------------------------/ 
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designação do respectivo Presidente pelo Governador. 

Saliente-se que as alterações ora apresentadas buscam dar continuidade 
às medidas de aprimoramento da gestão do crédito tributário, preconizadas 
no Programa de Viabilização Financeira do Estado, publicado a 6/1/99. A 
implementação do Programa teve início por meio da Lei n° 13.243, de 
23/6/99, e dos Decretos n°s 40.380, de 10/5/99, 40.455, de 2/7/99, e 40.600, 
de 20/9/99, que conferiram maior efetividade ao crédito tributário, bem como 
simplificação e racionalização de procedimentos. 

Assim, por uma questão de coerência, a simples decisão sobre relevação 
da intempestividade da impugnação (quando, no mérito, assiste razão ao 
contribuinte) é também transferida do Secretário de Estado da Fazenda para 
a Câmara de Julgamento, possibilitando maior celeridade à tramitação do 
PTA e desafogando o gabinete do Secretário de expedientes de menor 
importância. 

A possibilidade de descentralização da Auditoria Fiscal objetiva dar maior 
consistência e celeridade ao crédito tributário, já que permite a redução do 
tempo de tramitação do PTA, facilita a instrução probatória e o 
esclarecimento de diligências e despachos interlocutórios, em decorrência da 
maior proximidade com a realidade temporal e material da ocorrência do fato 
gerador. 

O Recurso de Agravo contra decisão da Auditoria Fiscal, que, na redação 
vigente da Lei n° 7.164, de 1977, não se encontra expressamente regulado, 
tem, por meio do substitutivo, normatização específica. 

A extinção da função de Secretário de Câmara, sem prejuízo do 
desenvolvimento dos trabalhos, já é uma realidade desde março de 1999, o 
que constitui medida de racionalização de procedimentos associada à 
redução de custos. A desnecessidade da função implica a sua eliminação do 
diploma legal. 

A inclusão de pressuposto processual para o exame de recursos pela 
Câmara Superior decorre da necessidade de se inibirem contestações 
protelatórias, bem como de se garantir o efetivo ingresso da receita tributária, 
nos casos de confirmação da exigência fiscal. 

Preserva-se incólume o direito constitucional ao contraditório e à ampla 
defesa, ao devido processo legal e o direito de petição, uma vez que a 
decisão da Fazenda Estadual de realizar o lançamento, por meio da lavratura 
e intimação do Auto de Infração, abre oportunidade ao contribuinte de se 
defender e recorrer daquela decisão, recurso este (denominado impugnação) 
que será apreciado pela Câmara de Julgamento, em sua composição 
paritária, sem exigência do depósito recursal. 

O mencionado pressuposto processual não constitui matéria nova, 
porquanto previsto em outras legislações, de que são exemplo o processo 
administrativo fiscal da União, a Lei Delegada n° 4, de 26/12/62, a 
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Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei n° 5.452, de 1°/5/43, a 
Lei Municipal (de Belo Horizonte) n° 5.893, de 1988, entre outros. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF - já se manifestou sobre o 
assunto no RE n° 210.246, no qual reconhece a constitucionalidade da 
exigência do depósito como condição de admissibilidade do recurso 
administrativo. Além dessa decisão do Plenário, que pacifica a matéria, 
existem várias outras do STF no mesmo sentido. 

Independentemente da existência de depósito recursal, é importante 
enfatizar que o contribuinte tem sempre à sua disposição a opção da via 
judicial, se assim o desejar. 

Prevê-se que as medidas ora propostas para agilização do contencioso 
administrativo fiscal viabilizarão a redução do prazo médio de tramitação do 
PTA, atualmente de três anos, para cerca de oito meses, o que, por reflexo, 
repercutirá positivamente na melhor performance de recebimento dos 
créditos tributários inscritos em dívida ativa. 

Outra iniciativa para intensificar e agilizar a cobrança do crédito tributário, 
inspirada na metodologia do setor privado, consiste na utilização da cobrança 
por meio da rede bancária, com possibilidade de protesto, se for o caso. 

Outrossim, procurou-se melhorar a técnica legislativa, com a 
sistematização e harmonização de dispositivos esparsos, especialmente no 
que se refere aos recursos, constantes no texto da Lei n° 7 .164, de 1977. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 753/99, 

no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Eduardo Hermeto -

Rogério Correia. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 104/99 

Comissão de Saúde 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n° 104/99 
objetiva instituir a obrigatoriedade de mensagem destinada aos portadores de 
deficiência auditiva na propaganda oficial. 

Aprovada a matéria no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, retorna o projeto a esta Comissão a fim 
de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 
102, XI, do Regimento Interno. 

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer . 
Fundamentação 

O vencido no 1° turno, a respeito do qual nos cabe emitir parecer, 
compreende o projeto original com a Emenda n° 1, apresentada pela 

~--------------------------------------------------------~ 
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Comissão de Constituição e Justiça, que corrigiu impropriedade técnica 
no texto da proposição. A alteração feita no 1° turno torna mais concreta a 
intenção do projeto. 

Ratificamos a posição desta Comissão no 1° turno, pois o projeto possibilita 
que compreendam informações de importância pessoas que, de outra forma, 
não teriam fácil acesso a elas. Enfatize-se que a própria Constituição da 
República assegura a todos o acesso à informação (art. 5°, XIV). 

Assim sendo, não vislumbramos a necessidade de reparos ao projeto por 
parte desta Comissão. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 

104/99 na forma do vencido no 1 o turno. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Mauro Lobo, relator - Cristiano Canêdo. 

Redação do Vencido no 1° Turno 
PROJETO DE LEI N° 104/99 

Institui a obrigatoriedade de mensagem destinada aos portadores de 
deficiência auditiva na propaganda oficial. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As mensagens da publicidade de atos, programas, serviços e 

campanhas da administração direta e indireta do Estado veiculadas na 
televisão terão tradução simultânea para a linguagem de sinais e serão 
apresentadas em legendas para os portadores de deficiência auditiva. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 111/99 
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas 

Relatório 
De autoria do Deputado Álvaro Antônio, o projeto de lei em exame dispõe 

sobre a implantação de sinalização indicativa e regulamentar nas rodovias 
vicinais rurais. 

No 1° turno, a proposição foi aprovada sem emenda. 
Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela objetiva obrigar as Prefeituras que não possuam 

órgão ou entidade executiva rodoviária municipal a implantarem sinalização 
indicativa regulamentar ou de advertência nas rodovias vicinais rurais de sua 
jurisdição, mediante assessoramento técnico da Secretaria de Estado de 
Transportes e Obras Públicas. 

A proposição determina, também, que essa Secretaria de Estado, mediante 
convênio com as municipalidades, execute o projeto e implante a referida 
sinalização, podendo também ser delegada ao DER-MG essa incumbência. 
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Vale lembrar que as rodovias rurais, em sua maioria, possuem pouca 

ou mesmo nenhuma sinalização indicativa, o que torna as viagens, sobretudo 
as realizadas à noite, extremamente perigosas e faz com que encontrar o 
caminho, para aqueles que dessas estradas se servem, se torne um 
verdadeiro exercício de adivinhação. 

O poder público tem se mostrado ineficiente ou até mesmo ausente quanto 
à manutenção dessas rodovias em condições mínimas de conforto e 
segurança para os usuários. Se as próprias rodovias estaduais e até mesmo 
as federais estão em estado lastimável, o que dizer das rodovias rurais? 
Essas estradas, que, em seu conjunto, excedem amplamente a extensão da 
malha rodoviária estadual e federal, se encontram, em sua marona, sem 
pavimentação adequada, em péssimas condições de tráfego e com a 
agravante da sinalização deficiente ou inexistente. 

Havemos de considerar ainda a grande importância dessa malha viária 
para a economia mineira, pois funciona como vasos capilares de um imenso 
complexo viário, resultando num sistema alimentador para os grandes 
corredores de escoamento de bens, mercadorias e produtos. 

Trata-se, portanto, de um projeto de grande relevância e extremamente 
necessário no âmbito do tráfego rodoviário, não podendo esta Comissão 
deixar de acolhê-lo. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 111/99 no 2° 

turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Wanderley Ávila, Presidente e relator - Bilac Pinto - Álvaro Antônio - Alberto 

Bejani. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 166/99 

Comissão de Assuntos Municipais e-Regionalização 
Relatório 

De autoria do Deputado Gil Pereira, a proposição em tela aprova acordo 
celebrado em 22/2/99 entre os Municípios de Januária e Chapada Gaúcha 
para alteração de limites intermunicipais. 

A proposição foi aprovada em Plenário, no 1° turno, na forma do 
Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, e 
retorna a esta Comissão para ser objeto de parecer de 2° turno. Segue 
anexa, como parte deste parecer, a redação do vencido. 

Fundamentação 
Trata o projeto de aprovação de acordo intermunicipal celebrado entre os 

Municípios de Januária e Chapada Gaúcha para modificação de limites, em 
atendimento ao disposto no art. 62, XXVI, da Constituição do Estado. 

Em nosso parecer para o 1° turno, já havíamos relatado que o autor, na 
justificação do projeto, salientou que a emancipação do Distrito de Chapada 

~------------------------------------------------------------~ 
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Gaúcha, ocorrida em 1995, trouxe a aproximação das comunidades, 
que, apesar de pertencerem a Januária, município de origem, distavam 
200km de sua sede e geograficamente estavam mais próximas do novo 
município, razão pela qual passaram a freqüentar o posto de saúde, as 
escolas e o comércio locais. Esses justos motivos sensibilizaram os poderes 
constituídos das duas municipalidades, que entenderam serem justas as 
aspirações da população envolvida. 

Não tendo havido fato novo após a emissão do parecer desta Comissão 
para o 1° turno, mantemos o nosso entendimento favorável à aprovação do 
projeto. 

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

166/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 166/99 
Aprova acordo celebrado entre os Municípios de Januária e Chapada 

Gaúcha para modificação de limite territorial. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica aprovado o acordo celebrado entre os Municípios de Januária 

e Chapada Gaúcha para modificação de limite territorial, nos termos do 
anexo desta resolução. 

Art. 2°- Os itens 1 e 2 do inciso XIII do Anexo 11 a que se refere o parágrafo 
único do art. 1° da Lei n° 12.030, de 21 de dezembro de 1995, passam a 
vigorar como itens 1, 2, 3 e 4, com a redação que segue, ficando 
renumerados os itens 3, 4 e 5, relativos aos Municípios de São Francisco, 
Pintópolis e Urucuia: 

"1 -Com o Município de Arinos: começa na foz da vereda do Garimpeiro no 
ribeirão da Areia; sobe por este até a sua cabeceira, prosseguindo pelo 
chapadão até atingir o divisor de águas dos rios Carinhanha e Urucuia e 
continuando por este até seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Cachimbo. 

2 - Com o Município de Formoso: começa no entroncamento do divisor de 
águas dos rios Carinhanha e Urucuia com o divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego do Cachimbo; segue por esse último divisor até 
defrontar a cabeceira do riacho Santa Rita, pelo qual desce até sua foz no rio 
Preto e, por este, até sua foz no rio Carinhanha. 

3 - Com o Estado da Bahia: começa no rio Carinhanha, na foz do rio Preto; 
segue pela divisa interestadual (rio Carinhanha) até a foz do córrego dos 
Bois. 

4 - Com o Município de Januária: começa no rio Carinhanha, na foz do 
córrego dos Bois, sobe por este até sua cabeceira mais meridional, de onde 
alcança a mais próxima cabeceira de um afluente do córrego Retiro; desce 
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por esse afluente e pelo córrego Retiro até sua foz no rio Pardo e por 
esse ribeirão até a foz do córrego do Cedro.". 

Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

ANEXO 
(a que se refere o art. 1 o da Resolução n°, de de de 1999.) 

Acordo que entre si firmam as municipalidades de Januária e Chapada 
Gaúcha com vistas à alteração de seus limites. As. municipalidades de 
Januária e Chapada Gaúcha, com objetivo de oficializar a alteração de limites 
já acertados previamente por meio de leis municipais decretadas e 
sancionadas em ambas as comunas, firmam o presente acordo, assinado por 
seus Prefeitos e a maioria de seus Vereadores, o qual deverá ser 
encaminhado à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para a 
devida homologação. Tem, por meio deste, acertada a transferência, do 
primeiro para o segundo município, do território compreendido dentro do 
seguinte perímetro: "Começa na foz do rio Preto no rio Carinhanha, desce 
por esse rio até a foz do córrego dos Bois e sobe por este até a sua 
cabeceira mais meridional, de onde alcança a mais próxima cabeceira do 
córrego Retiro, desce por esse afluente até sua foz e sobe pelo córrego 
Retiro até sua cabeceira, no divisor de águas entre os rios Urucuia e 
Carinhanha, continua por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego do 
Cachimbo e prossegue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
córrego, até defrontar a cabeceira do riacho Santa Rita, pelo qual desce até 
sua foz no rio Preto, e por este até sua foz no rio Carinhanha, onde teve 
início a presente descrição". Os efeitos deste acordo entrarão em vigor logo 
após sua homologação pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, ficando o Instituto de Geociências Aplicadas do Centro Tecnológico 
de Minas Gerais - CETEC-IGA - encarregado de acertar os novos textos 
oficiais de limites municipais decorrentes desta alteração. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vilela, relator - Eduardo Brandão. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 228/99 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, a proposição em 

epígrafe autoriza a ocupação das áreas urbanas ociosas de propriedade do 
Estado para o cultivo de hortas comunitárias. 

Aprovado em 1° turno com as Emendas de n°s 1 a 4, 6, 7 e 9 e a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 8, volta o projeto a esta Comissão para 
receber parecer para o 2° turno, nos termos do "caput" e § 1° do art.189 do 
Regimento Interno. 

Em anexo, a redação do vencido, que é parte deste parecer. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Fundamentação 

A proposição em exame visa a estimular o cultivo de hortas, de forma 
comunitária, nas terras urbanas ociosas de domínio do Estado. O projeto tem 
o mérito de atender a diversas finalidades, tais como a utilização de terras de 
domínio público que se encontrarem ociosas, protegendo-as contra eventuais 
invasões; o estímulo às atividades de cunho comunitário; o aproveitamento 
racional e adequado da terra para o cumprimento de sua função social, bem 
como a atenuação do problema da fome enfrentado por várias famílias de 
baixa renda em nosso Estado. 

Durante a sua tramitação, foram aprovadas emendas ao projeto, que o 
aprimoraram e deram-lhe melhores condições de aplicabilidade. Entretanto, o 
art. 1° do projeto, alterado pela Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça, necessita de nova redação, que mencione expressamente a forma 
como se dará a cessão das áreas, para a finalidade especificada no projeto. 
Assim, apresentamos a Emenda n° 1, tendo em vista o aprimoramento do 
projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 228/99 na 

forma do Vencido no 1° turno com a seguinte Emenda n° 1. 
EMENDA N° 1 

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
" Art. 1° - As áreas urbanas ociosas do domínio do Estado poderão ser 

ocupadas para o cultivo de hortas comunitárias, mediante autorização do 
poder público estadual, nos termos do art. 18, §2°, IV, da Constituição do 
Estado e na forma estabelecida nesta lei.". 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Eduardo Brandão, relator - Aílton Vilela. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 228/99 

Determina que as áreas urbanas ociosas de propriedade do Estado 
possam ser ocupadas para o cultivo de hortas comunitárias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As áreas urbanas ociosas do domínio do Estado poderão ser 

ocupadas para o cultivo de hortas comunitárias, nos termos do art. 18, § 2°, 
IV, da Constituição do Estado e na forma estabelecida nesta lei. 

Art. 2° - A Superintendência de Materiais da Secretaria de Recursos 
Humanos e Administração fará o levantamento dessas áreas e o remeterá 
para a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Art. 3° - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
cadastrará e orientará tecnicamente os interessados. 

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento poderá delegar a responsabilidade de cadastramento e 
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assistência técnica às Secretarias Municipais de Agricultura. 

Art. 4°- Os interessados deverão apresentar as seguintes condições para o 
cadastramento e a posterior ocupação da área: 

I - apresentação do nome de um responsável pela área; 
11 - comprovação de que, no mínimo, duas famílias utilizarão a área com 

cultivos; 
111- declaração do responsável de que aqueles cultivos serão utilizados 

prioritariamente para o abastecimento das famílias; 
IV - declaração do responsável sobre os tipos de cultivos que serão 

realizados no local. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se interessado a 

associação comunitária legalmente constituída. 
Art. 5°- As áreas a que se refere o art. 1° desta lei serão cedidas por prazo 

determinado, admitida a renovação a critério da autoridade competente. 
Art. 6° - As benfeitorias realizadas pelos interessados nos imóveis de que 

trata esta lei são insuscetíveis de indenização e integrarão o patrimônio do 
Estado quando da retomada do bem cedido. 

Art. 7° - O Estado poderá determinar a desocupação do imóvel sempre que 
ocorrer desvio de finalidade dos imóveis ocupados ou neles for edificada 
alguma construção, ou sempre que houver interesse público. 

Art. 8° - A fiscalização desta lei ocorrerá por conta da Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Art. 9° - Uma vez aprovada esta lei, o Estado fixará, no orçamento do ano 
seguinte à sua aprovação, as despesas necessárias para sua 
implementação. 

Art. 10°- Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados 
de sua publicação. 

Art. 11°- Revogam-se as disposições em contrário. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 401/99 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, da Deputada Maria Olívia, cria o Fundo 
Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico -
FUNPAT. 

Aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado em 
Plenário, vem a proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, VI "b", do Regimento Interno, 
cabendo-nos, ainda, apresentar a redação do vencido. 

Fundamentação 
A Constituição Federal de 1988 incluiu a proteção aos bens de valor 

histórico, artístico e cultural entre as competências comuns dos entes 
federados, conceituando esses bens como sendo de natureza material e 

~------------------------------------------------------------~ 
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Também a Carta Estadual dispõe sobre a matéria, atribuindo ao Estado a 
obrigação de assegurar a proteção devida ao seu patrimônio histórico, 
artístico e cultural e a manutenção de programas de emergência e de planos 
permanentes para sua preservação. 

Entretanto, nenhuma legislação, por si só, seria eficaz sem a 
correspondente destinação dos recursos necessários à concretização desses 
projetos. 

A proposição em exame, cujo objetivo específico é definir a fonte de 
recursos que possibilite o cumprimento dos imperativos constitucionais e 
infraconstitucionais que regem a matéria, é, nesse sentido, bastante 
oportuna, pois vem ao encontro de uma demanda concreta do setor cultural 
mineiro. 

No 1° turno, o projeto foi aprovado na forma do Substitutivo n° 1, que 
corrigiu algumas impropriedades técnicas apontadas no texto original e 
incluiu dispositivos importantes, tais como o inciso 111 do art. 4°, que estendeu 
à pessoa física ou jurídica o direito ao benefício do FUNPAT, e o art. 7°, que 
autoriza o Poder Executivo a criar extrações especiais em seus concursos de 
prognósticos, com rendas destinadas ao mesmo Fundo. 

Ratificamos a posição consagrada pelo Plenário desta Casa. 
Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 401/99, 
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, cuja redação segue anexa. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Maria Olívia -

Djalma Diniz. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI W 401/99 
Cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Arquitetônico- FUNPAT- e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Arquitetônico- FUNPAT -, com o objetivo de possibilitar 
a captação e a alocação de recursos financeiros destinados à conservação, 
restauração ou reconstrução de bens de valor histórico, artístico e 
arquitetônico do Estado, representativos da cultura mineira em suas diversas 
manifestações, contextos e épocas. 

Art. 2°- O Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -, mediante resolução. definirá os 
critérios pelos quais serão identificados como de interesse cultural os bens de 
que trata esta lei. 
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Art. 3° - Na realização de obra de conservação, restauração ou 

reconstrução de bem integrante do patrimônio histórico, artístico e 
arquitetônico, será observado o disposto no art. 7° da Lei n° 11.726, de 30 de 
dezembro de 1994. 

Art. 4°- Poderão ser beneficiários do FUNPAT: 
I - órgão ou entidade pública ou privada que desenvolva atividades de 

elaboração, criação, implantação ou execução de projeto ou programa 
especial de conservação, restauração ou reconstrução de bens de valor 
histórico, artístico e arquitetônico representativos da cultura mineira ou que a 
elas destinem recursos financeiros; 

11 - entidade pública ou privada sem fins lucrativos, que desenvolva 
programa ou projeto de instalação de sistema de segurança contra incêndio 
em monumento tombado integrante do patrimônio histórico do Estado; 

111- pessoa física ou jurídica proprietária de bem tombado. 
Art. 5°- O FUNPAT, de natureza e individuação contábeis, atuará por meio 

de liberação de recursos, observadas as seguintes condições: 
I - apresentação, pelo beneficiário, de projeto e plano de trabalho 

adequados aos requisitos previstos no art. 7° da Lei n° 11.726, de 30 de 
dezembro de 1994; 

11 - demonstração da viabilidade técnica do projeto e do plano de trabalho e 
sua adequação aos objetivos de recuperação de bem de valor histórico, 
artístico e arquitetônico representativo da cultura mineira; 

111- aprovação do projeto e do plano de trabalho pelo órgão gestor. 
Art. 6°- São recursos do FUNPAT: 
I - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades temporárias; 
11 -doações, auxílios e contribuições que lhe forem destinados; 
111 -dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais; 
IV - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades 

públicas; 
V - produtos de incentivos fiscais instituídos a favor dos bens descritos no 

art. 1 °; 
VI - produtos dos concursos de prognósticos referentes às extrações 

especiais mencionadas no art. 7° desta lei; 
VIl - recursos provenientes de operações de crédito externo de que o 

Estado seja mutuário; 
VIII- outros recursos. 
Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no Programa de 

Concursos de Prognósticos do Estado, extrações especiais cujo produto seja 
destinado ao FUNPAT. 

Art. 8°- Os recursos do FUNPAT serão depositados em conta específica do 
agente financeiro. 

§ 1°- Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo 

'-------------------------------------------------------------~ 



--

em operações ativas, de modo a preservá-las contra eventual perda de 
poder aquisitivo da moeda. 

1056 

§ 2° - O saldo credor do Fundo, apurado em balanço, no término de cada 
exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a seu crédito. 

Art. 9°- Os demonstrativos financeiros do FUNPAT obedecerão ao disposto 
na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1994, e às normas gerais e 
específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 10 - O FUNPAT terá como órgão gestor a Secretaria de Estado da 
Cultura, e como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais - BDMG. 

§ 1°- São atribuições da Secretaria de Estado da Cultura: 
a) examinar e aprovar os projetos e os planos de trabalho apresentados; 
b) providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do 

Fundo, antes de sua aplicação; 
c) organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar 

sua execução e a aplicação das disponibilidades de caixa em papéis da 
dívida pública estadual e em títulos de instituições financeiras oficiais do 
Estado; 

d) responsabilizar-se pela execução do cronograma físico-financeiro do 
projeto ou atividade orçamentária, em articulação com o agente financeiro; 

e) autorizar a liberação de recursos. 
§ 2° - São atribuições do agente financeiro: 
a) aplicar os recursos do Fundo; 
b) aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa; 
c) emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à sua 
disposição. 
§ 3° - Cabe à Secretaria de Estado da Cultura dispor sobre a aplicação das 

disponibilidades transitórias de caixa do Fundo e supervisionar a atuação do 
agente financeiro. 

§ 4° - O agente financeiro do FUNPAT fará jus à remuneração de 1% (um 
por cento) ao ano, calculada sobre a movimentação financeira no período. 

Art. 11 - Integram o grupo coordenador do Fundo o Presidente do Conselho 
Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais- IEPHA-MG -e um representante: 

I - da Secretaria de Estado da Cultura; 
11 -da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
lll- da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV- do agente financeiro do Fundo; 
V - da Assembléia Legislativa do Estado; 
VI - do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais- IEPHA-MG -; 
Vll - do Corpo de Bombeiros Militar; 
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VIII -do Ministério Público Estadual. 
Art. 12- Compete ao grupo coordenador do FUNPAT: 
I - aprovar a política geral de aplicação dos recursos do Fundo conforme as 

diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamental e nas 
deliberações do Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais- IEPHA-MG -; 

11 - acompanhar a execução orçamentária do Fundo; 
111 - recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do Fundo quando 

necessário. 
Art. 13 - A fiscalização financeira e orçamentária do FUNPAT, interna e 

externa, será exercida, respectivamente, pela Secretaria de Estado da 
Fazenda e pela Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado. 

Art. 14- O FUNPAT terá prazo indeterminado de duração. 
Art. 15 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados 

da data de sua publicação. 
Art. 16 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 

de dotações consignadas no orçamento do Estado. 
Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 458/99 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
O Projeto de Lei n° 458/99, de autoria do Deputado Pastor George, declara 

de interesse comum e imune de corte o buriti. 
Aprovada no 1 o turno, com a Emenda n° 1 apresentada pela Comissão de 

Constituição e Justiça, a proposição retorna a esta Comissão para receber 
parecer para o 2° turno, nos termos regimentais. Segue, anexa, a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
Conforme manifestação desta Comissão no 1° turno, a legislação florestal 

permite que qualquer árvore seja declarada, mediante ato do poder público, 
imune de corte, em decorrência de sua localização, raridade ou beleza. 

Esses três parâmetros - localização, raridade ou beleza - são aplicáveis no 
caso do buriti. Árvore de tronco reto e longilíneo, tem sua ocorrência restrita 
aos locais de água aflorada ou muito próxima da superfície. Trata-se, por 
isso, de espécime indicadora das veredas, ambientes de terras super úmidas, 
que englobam ecossistemas hídricos aflorantes ou quase superficiais e flora 
peculiar, à qual se associa, em busca de abrigo e alimentação, a fauna 
regional. 

Deve-se salientar que as veredas, por conterem água abundante e terras 
úmidas, são um dos ecótonos dos cerrados mineiros mais agredidos pelas 

~--------------------------------------------------------~ 
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atividades antrópicas. Por isso, reiteramos ser meritória a iniciativa de se 
proteger sua árvore símbolo e, assim, contribuir para a manutenção do 
equilíbrio ecológico desses ecossistemas. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 458/99, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente - Antônio Roberto, relator - Adelino de 

Carvalho. 
Redação do Vencido no 1 o Turno 

PROJETO DE LEI N° 458/99 
Declara de interesse comum e imune de corte o buriti. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de interesse comum e imune de corte, no Estado de 

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

§ 1°- Excepcionalmente, mediante prévia autorização do Instituto Estadual 
de Florestas - IEF -, o corte, a extração e a supressão do buriti serão 
admitidos quando forem necessários à execução de obras, planos, atividades 
ou projetos de utilidade pública, sem prejuízo do disposto na legislação 
ambiental do Estado. 

§ 2° - Nas áreas urbanas, a autorização de que trata o parágrafo anterior 
poderá ser concedida pelo órgão municipal competente, observados os 
parâmetros estabelecidos nesta lei. 

Art. 2°- O corte, a extração ou a supressão do buriti sem prévia autorização 
do órgão competente constituem infração administrativa, sujeitando o infrator 
às penalidades previstas na legislação florestal do Estado, sem prejuízo da 
sanção penal cabível. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 528/99 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Relatório 
De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o Projeto de Lei n° 528/99 dispõe 

sobre o serviço Disque-Denúncia de Agressões ao Meio Ambiente no Estado. 
Aprovada no 1° turno, com as Emendas n°s 2 a 4 e a Subemenda n° 1 à 

Emenda n° 1, a proposição retorna a esta Comissão a fim de receber parecer 
para o 2° turno, nos termos regimentais. Segue, anexa, a redação do 
vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela, ao tramitar no 1° turno, sofreu algumas alterações, 

por meio das emendas a ele apresentadas, inclusive por esta Comissão, o 
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que o tornou mais adequado, no contexto do Sistema Estadual de Meio 
Ambiente, por favorecer maior agilidade nos procedimentos de controle e 
fiscalização das atividades dessa área. 

O serviço Disque-Denúncia, na sua feição original, visava à proteção 
ambiental por meio de ações fiscalizadoras promovidas pelas instituições 
estaduais a partir de denúncias feitas por quaisquer cidadãos, levadas ao 
poder público estadual ou municipal. Caberia ao Estado celebrar convênios 
com os municípios para a instituição de uma política conjunta de apuração 
das denúncias. 

Com as novas disposições sugeridas, integrantes da redação do vencido 
no 1° turno, esse serviço será instituído sob a gerência da Ouvidoria 
Ambiental do Estado de Minas Gerais, que tem entre suas atribuições a de 
receber de qualquer cidadão ou entidade sugestões, reclamações, denúncias 
ou propostas relacionadas ao meio ambiente. Além disso, os órgãos de 
segurança pública, bem como as demais Secretarias de Estado, deverão 
prestar apoio logístico e operacional às atividades de apuração das 
denúncias de agressões ao meio ambiente, sempre que solicitados. Estimula-
se, também, maior envolvimento do cidadão com as questões ambientais, 
assegurado o sigilo quanto a sua identidade, se assim o desejar. 

Destarte, o projeto tem grande alcance na esfera ambiental, na medida em 
que propicia ao poder público, bem assim à sociedade, o exercício da 
cidadania e maior controle de ações gravosas ao meio ambiente, razão pela 
qual somos favoráveis à sua aprovação. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 528/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente - Antônio Roberto, relator - Adelino de 

Carvalho. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 528/99 
Dispõe sobre o serviço Disque-Denúncia de Agressões ao Meio Ambiente 

no Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Estado instituirá, no prazo de um ano a contar da data da 

publicação desta lei, o Serviço Disque-Denúncia de Agressões ao Meio 
Ambiente, sob a gerência da Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas 
Gerais. 

Parágrafo único - O serviço a ser criado visa à proteção do meio ambiente, 
por meio de ações fiscalizadoras promovidas pelas instituições estaduais a 
partir de denúncias feitas por quaisquer cidadãos, por meio dos órgãos de 
comunicação, telefone, carta ou qualquer outra forma de comunicação, 

~--------------------------------------------------------~ 
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levadas ao poder público estadual ou municipal. 

Art. 2° - Para a consecução dos objetivos previstos no artigo anterior, o 
Estado poderá celebrar convênios com municípios mineiros, visando à 
instituição de política conjunta de apuração das denúncias, por meio dos 
órgãos competentes. 

Art. 3°- O Estado promoverá ampla divulgação destas medidas e divulgará 
um número de telefone para contato direto da população com a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 

Art. 4° - Fica assegurado sigilo absoluto quanto à identidade do 
denunciante, se assim o desejar. 

Art. 5° - O custeio do Serviço Disque-Denúncia de Agressões ao Meio 
Ambiente será feito por meio de dotações orçamentárias próprias, 
consignadas no Orçamento do Estado, e de recursos oriundos de convênios 
e acordos celebrados com entidades públicas e particulares. 

Art. 6° - Os órgãos de segurança pública, bem como as demais Secretarias 
de Estado, deverão prestar apoio logístico e operacional às atividades de 
apuração das denúncias de agressões ao meio ambiente, sempre que 
solicitados. 

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 420/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 420/99, de autoria do Deputado Eduardo Brandão, que 
declara de utilidade pública a Associação Comunitária Povo Unido do Bairro 
Santa Fé e Adjacências, com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi 
aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 420/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Povo Unido do 

Bairro Santa Fé e Adjacências, com sede no Município de Ribeirão das 
Neves. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Povo 

Unido do Bairro Santa Fé e Adjacências, com sede no Município de Ribeirão 
das Neves. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
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O Projeto de Lei n° 497/99, do Governador do Estado, que dispõe sobre 
medidas sanitárias para a erradicação de doença animal, foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 497/99 
Dispõe sobre a prática de medidas sanitárias para erradicação de doença 

animal e controle de qualidade dos produtos agropecuários. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica instituída a prática de medidas para erradicação de doença 

animal e controle de qualidade dos produtos agropecuários no Estado. 
Art. 2° - Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
I - medidas para erradicação de doença animal o conjunto de 

procedimentos destinados a eliminar doença existente no Estado, inclusive 
recém-introduzida, que afete qualquer espécie animal; 

11 - controle de qualidade a aplicação de normas e padrões para certificação 
de produto agropecuário. 

Art. 3° - A prática de medidas para erradicação de doença animal será 
desenvolvida pelo Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -, por meio de 
programas específicos, elaborados para cada tipo ou grupo de doenças, as 
emergenciais ou exóticas inclusive, em consonância com as diretrizes e 
normas legais instituídas pelo Ministério da Agricultura e do Abastecimento e 
por organizações internacionais e de acordo com as prioridades 
estabelecidas por programas governamentais. 

§ 1° - Considera-se doença exótica ou emergencial aquela diagnosticada 
pela primeira vez em uma determinada área geográfica. 

§ 2° - Caracteriza-se também como emergencial a doença que ocorrer em 
nível alarmante ou que não for diagnosticada no prazo mínimo de dois anos. 

Art. 4° - Para efeito da adoção de medidas para erradicação da doença, o 
diagnóstico ou a confirmação serão feitos por meio de exame laboratorial 
específico para a doença e para a espécie animal ou clinicamente, quando as 
evidências, analisadas por mais de um médico veterinário, confirmarem a 
existência da doença. 

Art. 5° - Compete ao IMA: 
I- interditar área pública ou privada; 
11 - apreender, sacrificar e destruir os animais contaminados e seus 
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1062 
contatos, devidamente identificados; 

111 - proibir o trânsito, o comércio e a utilização de animais, produtos, 
subprodutos e materiais que representem risco de propagação de doença ou 
que estejam em desacordo com as normas legais e regulamentares 
pertinentes; 

IV- destruir ou interditar, quando necessário, instalações ou benfeitorias; 
V - solicitar apoio das Polícias Civil e Militar, bem como de outras 

instituições públicas, para o integral cumprimento das medidas de 
erradicação de doença animal; 

VI - estabelecer e classificar, em caso de ocorrência de doença animal, as 
áreas focal, perifocal e tampão, identificando os animais doentes, seus 
contatos e outros animais suscetíveis à doença, para sacrifício sanitário; 

VIl - estabelecer normas técnicas para repovoamento de área 
contaminada, após limpeza, desinfecção e desinterdição, e acompanhar seus 
trabalhos. 

§ 1°- As medidas de erradicação serão definidas em função da doença e 
da espécie animal. 

§ 2° - Para os efeitos desta lei, entende-se por: 
I - sacrifício sanitário a eliminação de animal de rebanho enfermo e 

contaminado direta ou indiretamente, seguida de cremação e enterramento 
no local em que se encontra; 

11 - abate sanitário o sacrifício de animal existente em área onde tenha sido 
diagnosticada a doença exótica ou emergencial, realizado em frigorífico, 
abatedouro ou local previamente determinado, mediante acompanhamento, 
fiscalização e inspeção por agente fiscal do IMA. 

§ 3° - Nos casos de sacrifício e destruição de animal contaminado e de 
seus contatos, devidamente identificados, caberá indenização ao proprietário, 
conforme o disposto na Lei Federal n° 569, de 21 de dezembro de 1948. 

§ 4° - Não caberá indenização ao proprietário, ao condutor ou ao 
estabelecimento pelo sacrifício sanitário de animal e pela destruição de 
produtos, construções, instalações e equipamentos, quando: 

I - o animal doente ou com suspeita de contaminação estiver sendo criado 
ou mantido em condições inadequadas de nutrição, saúde, higiene, profilaxia 
de doenças e de proteção ao meio ambiente; 

11 - o proprietário, o condutor do animal ou o estabelecimento infringir 
legislação sanitária federal ou estadual ou ato normativo expedido pelo IMA 
ou dificultar sua execução; 

111 - o proprietário, o condutor de animal ou o estabelecimento for 
considerado responsável pela ocorrência da doença; 

IV - o animal, seus produtos e subprodutos encontrados no Estado 
estiverem em desacordo com as normas legais vigentes. 

Art. 6°- Compete ao IMA no exercício do poder de polícia administrativa na 
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área da defesa sanitária animal: 

I - coordenar os trabalhos de avaliação, para efeito de indenização, dos 
animais, das instalações e dos equipamentos que serão destruídos; 

11 - interditar e apreender veículo não desinfetado, usado para o transporte 
de animal em área focal ou perifocal ou fora dela, por recomendação técnica 
do seu agente fiscal; 

111 - desinfetar área e instalação destinada a animal e seus produtos, 
subprodutos e derivados; 

IV - credenciar pessoa física ou jurídica para executar trabalhos delegáveis, 
de acordo com as normas legais regulamentares; 

V - estabelecer normas técnicas e acompanhar os trabalhos de 
repovoamento da área contaminada, após sua limpeza e desinfecção; 

VI - multar condutor de veículo transportador de animais em trânsito, sem 
documentação sanitária; 

VIl - multar condutor de tropa de animais em trânsito, sem documentação 
sanitária; 

VIII- desinterditar áreas públicas e privadas, instalações e benfeitorias. 
§ 1° - A avaliação de que trata o inciso I deste artigo será realizada por 

comissão designada pelo Diretor-Geral do IMA, da qual fará parte o 
proprietário a ser indenizado ou seu representante. 

§ 2° - A multa prevista nos incisos VI e VIl deste artigo terá valor 
correspondente, respectivamente, a 100 (cem) e a 50 (cinqüenta) UFIRs 
(Unidades Fiscais de Referência), sendo cobrada em dobro, em caso de 
reincidência. 

Art. 7° - Cabe ao IMA emitir o Cartão de Controle Sanitário, destinado a 
identificar o criador, a propriedade e o município em que esta se situa, bem 
como a indicar a população animal por faixa etária e os dados sobre a 
vacinação. 

§ 1°- O Cartão de Controle Sanitário é pessoal e intransferível. 
§ 2° - A utilização do Cartão de Controle Sanitário por produtor rural que 

não seja o seu titular sujeita o infrator a multa de 100 (cem) UFIRs (Unidades 
Fiscais de Referência), a qual será cobrada em dobro, em caso de 
reincidência. 

Art. 8° - É obrigatório o uso de piso emborrachado ou similar nos veículos 
transportadores de animais. 

Parágrafo único - Os proprietários de veículos transportadores de animais 
têm o prazo de doze meses contados da data da publicação desta lei para 
adequarem seus veículos às exigências previstas no "caput" deste artigo. 

Art. 9° - O IMA exigirá que o controle de qualidade em estabelecimento 
agroindustrial seja exercido por responsável técnico. 

Parágrafo único - O profissional e a empresa a que se refere o "caput" 
deste artigo cumprirão as normas previstas na legislação própria 
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1064 
Art. 1 O - Caso seja identificado foco de doença animal, o Diretor-Geral 

do IMA poderá solicitar à autoridade administrativa competente a declaração 
de situação de emergência. . 

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável dará apoio ao IMA no que concerne à adequação das medidas 
previstas nesta lei, em relação às normas ambientais em vigor. 

Art. 12 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa, no 
prazo de cento e oitenta dias contados da data de publicação desta lei, 
projeto de lei criando fundo específico para dar sustentabilidade aos objetivos 
propostos por esta lei. 

Art. 13 - O inciso VI do art. 5°, o art. 7°, o parágrafo único do art. 8° e o art. 
9° da Lei n° 10.021, de 6 de dezembro de 1989, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 5° ................................................................................................. . 
VI - desinfetar os veículos de transporte de animais sensíveis à febre aftosa 

e à brucelose após o desembarque em frigoríficos e quando transitar por 
local onde ocorra episódio sanitário. 

················································································································ 
Art. 7°- O descumprimento das disposições constantes nos arts. 5° e 6°, no 

todo ou em parte, sujeita o infrator a multa imposta por servidor do IMA ou 
agente por ele credenciado. 

§ 1°- A inobservância do disposto nos incisos I, 11 e 111 do art. 5° desta lei 
sujeita o infrator a multa no valor de 25 (vinte e cinco) UFIRs (Unidades 
Fiscais de Referência) por animal, na forma do regulamento desta lei. 

§ 2° - A inobservância do disposto nos incisos IV e V do art. 5° desta lei 
sujeita o infrator a multa no valor de 50 (cinqüenta) UFIRs (Unidades Fiscais 
de Referência) por animal, na forma do regulamento desta lei. 

§ 3o - Caso o veículo não seja desinfetado, conforme o disposto no inciso 
VI do art. 5° desta lei, seu proprietário ficará sujeito a multa no valor de 100 
(cem) UFIRs (Unidades Fiscais de Referência) por veículo. 

§ 4° - O veículo a que se refere o § 3° somente será liberado após sua 
desinfecção. 

§ 5°- A inobservância do disposto no inciso VIII do art. 5° desta lei sujeita o 
infrator a multa no valor de 5 (cinco) UFJRs (Unidades Fiscais de Referência) 
por animal. 

Art. 8° .................................................................................................. . 

Parágrafo único - O não-cumprimento do disposto no "caput" deste artigo 
sujeita o infrator a multa correspondente a 25 (vinte e cinco) UFIRs (Unidades 
Fiscais de Referência) por animal desembarcado sem o documento sanitário. 

Art. 9° - A partir da implantação do programa, é vedado às cooperativas e 
aos estabelecimentos que recebem ou industrializam leite receber produto de 
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§ 1° - As cooperativas e os estabelecimentos que recebem ou 
industrializam leite são obrigados, para verificação do cumprimento do 
disposto no "caput" deste artigo, a fornecer, sempre que solicitada pelo IMA, 
lista de seus fornecedores por município. 

§ 2° - O não-cumprimento do disposto no "caput" deste artigo sujeita o 
infrator a multa correspondente a 25 (vinte e cinco) UFIRs (Unidades Fiscais 
de Referência) por fornecedor que não estiver em dia com a vacinação.". 

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 550/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 550/99, de autoria do Deputado Anderson Adauto, que 
declara de utilidade pública a Associação Amigos Caminhoneiros de 
Pratápolis - AACAMP -, com sede no Município de Pratápolis, foi aprovado 
em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 550/99 
Declara de utilidade pública a Associação Amigos Caminhoneiros de 

Pratápolis- AACAMP -, com sede no Município de Pratápolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos 

Caminhoneiros de Pratápolis - AACAMP -, com sede no Município de 
Pratápolis. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 561/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 561/99, de autoria da Deputada Elaine Matozinhos, que 
declara de utilidade pública a Federação Nacional de Educação e Integração 
dos Surdos, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno 
único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

~------------------------------------------------------------~ 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 561/99 
Declara de utilidade pública o Escritório Regional da FENEIS - Minas 

Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Escritório Regional da 

FENEIS- Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 563/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 563/99, de autoria do Deputado Chico Rafael, que 
declara de utilidade pública a Associação de Valorização e Integração dos 
Deficientes Ativos - AVIDA -, com sede no Município de Pouso Alegre, foi 
aprovado em turno único, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 563/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Valorização e Integração dos 

Deficientes Ativos -A VIDA-, com sede no Município de Pouso Alegre. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Valorização e 

Integração dos Deficientes Ativos - AVIDA -, com sede no Município de 
Pouso Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 573/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 573/99, de autoria do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, que declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Católica 
Getsêmani, com sede no Município de Lavras, foi aprovado em turno único, 
sem emenda. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 573/99 
Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Católica Getsêmani, 

com sede no Município de Lavras. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fraternidade 

Católica Getsêmani, com sede no Município de Lavras. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 575/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 575/99, do Deputado Bené Guedes, que declara de 
utilidade pública o Hospital Comunitário de Laranjal, com sede no Município 
de Laranjal, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 575/99 
Declara de utilidade pública o Hospital Comunitário de Laranjal, com sede 

no Município de Laranjal. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Hospital Comunitário de 

Laranjal, com sede no Município de Laranjal. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela, relator - Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 579/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 579/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, que declara 
de utilidade pública a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de 
Minas, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 579/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Combate ao Câncer do 

Centro-Oeste de Minas, com sede no Município de Divinópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Combate ao 

Câncer do Centro-Oeste de Minas, com sede no Município de Divinópolis. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 594/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 594/99, de autoria do Deputado Eduardo Daladier, que 
declara de utilidade pública a Creche Comunitária Recanto Infantil Alvorada -
CCRIA -, com sede no Município de Betim, foi aprovado em turno único, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 594/99 
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Recanto Infantil 

Alvorada- CCRIA -, com sede no Município de Betim. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária Recanto 

Infantil Alvorada- CCRIA -, com sede no Município de Betim. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 595/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 595/99, de autoria do Deputado Anderson Adauto, que 
declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE - de São João Evangelista, com sede nesse município, foi aprovado 
em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 595/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE -de São João Evangelista, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE - de São João Evangelista, com sede nesse 
município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 604/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 604/99, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, 
que declara de utilidade pública a Associação Habitat para a Humanidade, 
com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 604/99 
Declara de utilidade pública a Associação Habitat para a Humanidade, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Habitat para a 

Humanidade, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Paulo Pettersen. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 609/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 609/99, de autoria do Deputado Ivo José, que declara 
de utilidade pública a entidade Obra Unida Lar dos Idosos Antônio Frederico 
Ozanam, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em 
turno único, sem emenda. 
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 609/99 
Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Lar dos Idosos Antônio 

Frederico Ozanam, com sede no Município de Coronel Fabriciano. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Unida Lar dos 

Idosos Antônio Frederico Ozanam, com sede no Município de Coronel 
Fabriciano. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 616/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 616/99, de autoria do Deputado Mauri Torres, que 
declara de utilidade pública a Associação de Cooperação e Integração dos 
Portadores de Deficiência de João Monlevade - ACINPODE -, com sede no 
Município de João Monlevade, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 616/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Cooperação e Integração dos 

Portadores de Deficiência de João Monlevade - ACINPODE -, com sede no 
Município de João Monlevade. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Cooperação e 

Integração dos Portadores de Deficiência de João Monlevade - ACINPODE -, 
com sede no Município de João Monlevade. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 618/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 618/99, de autoria do Deputado Paulo Piau, que declara 
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de utilidade pública a Casa da Fraternidade São Benedito, com sede no 
Município de Uberaba, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 618/99 
Declara de utilidade pública a Casa da Fraternidade São Benedito, com 

sede no Município de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Fraternidade São 

Benedito, com sede no Município de Uberaba. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Paulo Pettersen, relator- Aílton Vilela. 

PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N° 2, APRESENTADO NO 1° TURNO 
AO PROJETO DE LEI N° 4/99 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Relatório 

De autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, o Projeto de Lei n° 4/99 dispõe 
sobre a política estadual de coleta seletiva de lixo. 

A matéria foi distribuída, nos termos regimentais, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade , constitucionalidade 
e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1; à Comissão de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais, que opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 
1 ao Substitutivo n° 1, e à de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que 
emitiu parecer pela aprovação do projeto, na forma do Substitutivo n° 1 com a 
Emenda n° 1. Foram anexados à proposição, por tratarem de assunto 
assemelhado, os Projetos de Lei n°s 6 e 7/99. Durante a discussão no 1° 
turno, em Plenário, foi apresentado o Substitutivo n° 2, sobre o qual nos 
compete, agora, emitir parecer, nos termos do art. 188, § 2°, do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O substitutivo ora em exame dispõe, especificamente, sobre o descarte e a 

destinação final de pilhas que contenham mercúrio metálico, lâmpadas 
fluorescentes, baterias de telefone celular e demais artefatos que contenham 
metais pesados. Por suas disposições, é vedado o descarte desses materiais 
em lixo doméstico ou comercial. Os produtos descartados deverão ser 
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação 
especial, ficando proibida a disposição em depósitos públicos de resíduos 
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sólidos e a sua incineração. Esse material deverá, além disso, ser 
mantido intacto como forma de evitar o vazamento de substâncias tóxicas, 
até a sua desativação ou reciclagem. Ao Estado competiria orientar os 
municípios em relação à escolha de locais e recipientes apropriados para a 
coleta destes produtos. 

Dessa forma, em uma primeira análise, estaria sendo atribuída ao 
município responsabilidade nos serviços de coleta desses materiais 
descartados. No entanto, também de acordo com o texto do Substitutivo n° 2, 
os estabelecimentos que comercializam pilhas com mercúrio para uso 
variado, bem como baterias para telefone celular, ficariam obrigados a exigir 
dos consumidores a pilha ou bateria usadas. Os fabricantes e seus 
representantes comerc1a1s estabelecidos em Minas Gerais seriam 
responsabilizados pela adoção de mecanismos adequados de destinação e 
gestão ambiental de seus produtos descartados pelos consumidores. Tudo 
isso seria acompanhado por campanhas educacionais de esclarecimento a 
serem promovidas pelo Estado, visando à separação e à destinação 
adequada desses resíduos. 

Reconhecemos que o Substitutivo n° 2 contém diretrizes avançadas 
relativas ao processo de descarte e destinação final dos ditos materiais; há, 
porém, algumas considerações a serem feitas sobre o assunto. O 
Substitutivo n° 2 não abordou a questão da coleta seletiva de lixo, de 
competência municipal, matéria tratada pelo Projeto de Lei n° 4/99. Durante a 
tramitação desse projeto, a ele foram anexados os Projetos de Lei n°s 6 e 
7/99, que dispõem, respectivamente, sobre política de recolhimento de 
lâmpadas fluorescentes usadas e sobre o reaproveitamento de pilhas e 
baterias usadas, com o objetivo de prevenir danos à saúde humana e ao 
meio ambiente. 

Tanto o projeto original quanto o Substitutivo n° 1, apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça, para melhor adequá-lo à luz da 
legislação, tratam de uma questão mais abrangente, ou seja determinam ao 
Estado, por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente, apoiar e incentivar 
com assistência técnica, operacional e financeira os municípios que queiram 
implantar em seus territórios política de coleta seletiva de lixo, a qual, diga-se 
de passagem, só tem dado certo quando o lixo selecionado e coletado, de 
porta em porta, ou em locais especiais de entrega, ou, ainda, nas chamadas 
usinas de reciclagem, é comercializado para empresas que o reutilizam ou o 
reciclam. Nesse caso, consegue-se diminuir a pressão sobre os locais de 
destinação final do lixo, os chamados aterros sanitários ou os lixões a céu 
aberto, que, desafortunadamente, constituem a realidade da grande maioria 
dos nossos municípios. Para tais locais, vai a maior parte do lixo urbano, 
independentemente de haver ou não coleta seletiva, mas, existindo essa, as 
áreas podem ser usadas durante um tempo mais prolongado, devido à 



z 
::i; 
I 

r::: 
~ 
~ 
E o c 
(!) 
"C 
d 
(!) 

~ 

1073 
diminuição da carga diária, abrandando, assim, a pressão sobre os 
recursos ambientais. É característica do processo de coleta seletiva ser 
acompanhado de campanhas e programas educativos, o que permite um 
envolvimento positivo da população com a política de proteção do meio 
ambiente. 

Para dar à proposição uma abrangência maior, atendendo a disposições 
dos projetos a ela anexados, esta Comissão já havia apresentado em seu 
parecer a Emenda n° 1, que determina ao Conselho Estadual de Meio 
Ambiente - COPAM - , no prazo de 180 dias da publicação da lei, baixar 
normas e estabelecer mecanismos para o recolhimento, reaproveitamento, 
disposição final, reciclagem ou outras formas de processamento de lâmpadas 
fluorescentes, pilhas e baterias usadas, tendo como diretriz básica o princípio 
de que a responsabilidade pelo destino final desses materiais e rejeitas é de 
quem os produz. Essa emenda veio a propósito, pois a Resolução n° 257, do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente, editada em 30/6/99, regulamentou 
essa questão. Em seu art. 1°, ela diz textualmente: "As pilhas e baterias que 
contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer aparelhos, veículos 
ou sistemas( ... ) serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 
indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes 
adotem diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de 
reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final ambiente adequada". 

Alguns dispositivos tratam da diminuição e substituição gradual das 
concentrações de metais pesados nessas pilhas e baterias, outros 
determinam a implantação dos mecanismos operacionais para a coleta, 
transporte e armazenamento, no prazo de 12 meses da vigência da 
resolução. Os sistemas de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 
deverão ser implantados em 24 meses, sempre sob responsabilidade dos 
fabricantes ou importadores, aos quais incumbe diretamente, ou por meio de 
terceiros, adotar os procedimentos para a destinação final, como já vimos. 
Nesse caso, somente por algum acordo entre os responsáveis e os órgãos 
municipais, visualizamos possa o município se responsabilizar por tais 
serviços específicos. A Emenda n° 1, apresentada por esta Comissão, não 
contraria essas diretrizes, mas concede ao Poder Executivo o direito de emitir 
as normas necessárias e adequadas à mesma, no prazo de 180 dias. O 
Substitutivo n° 2, embora meritório, não está, de todo, em consonância com a 
norma federal, que condiciona a elaboração da legislação estadual. 

Por fim, achamos por bem apresentar a Emenda n° 2 ao Substitutivo n° 1, 
para excluir das fontes de recursos indicadas para suprir as despesas com a 
execução da lei, a parcela de até 10% dos recursos arrecadados com multas 
da legislação ambiental. Isso desviaria importantes parcelas já destinadas a 
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programas e atividades de controle do meio ambiente, tais como a 
fiscalização exercida pela polícia florestal. Nas fontes indicadas já constam 
dotações orçamentárias do Estado para esse fim específico, bem como 
possíveis transferências de fundos federais e estaduais. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n° 2 e pela aprovação 

do Projeto de Lei n° 4/99, no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1 com a 
Emenda n° 1, desta Comissão, e com a seguinte Emenda n° 2. 

EMENDA N° 2 
Suprima-se o inciso 11 do art. 3° e renumerem-se os demais incisos. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente - Antônio Roberto, relator - Adelino de 

Carvalho. 
PARECER SOBRE A EMENDA N° 2 AO SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO 

DE LEI N° 427/99, APRESENTADA EM TURNO ÚNICO 
Comissão de Saúde 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Canabrava, o Projeto de Lei n° 427/99 

tem por objetivo instituir a Semana de Combate ao Alcoolismo no Estado, a 
ser comemorada anualmente na semana em que estiver inserido o dia 1 O de 
junho. 

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo no 
1, que apresentou. A Comissão de Saúde opinou pela aprovação do 
Substitutivo n° 1 e apresentou a Emenda n° 1. 

Levada a proposição a Plenário, foi apresentada pelo próprio autor a 
Emenda no 2 ao substitutivo, a qual vem a esta Comissão para, nos termos 
do art. 188, § 2°, c/c o art. 102, XI, do Regimento Interno, receber parecer. 

Fundamentação 
A emenda em pauta tem por objetivo modificar o art. 2° do substitutivo 

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, excluindo de seu 
"caput" os órgãos públicos e as entidades da sociedade civil, permanecendo 
apenas as Secretarias de Estado da Educação e da Saúde. 

A emenda altera também os incisos do mesmo artigo, incluindo o inciso 111, 
que trata do atendimento psicológico aos alcoólatras e a seus familiares. 

Entendemos que essa questão foge aos objetivos pretendidos com uma 
campanha educativa, da qual não deve fazer parte o atendimento 
psicológico. Este se insere no âmbito das ações de saúde. 

Conclusão 
Por esse motivo, somos pela rejeição da Emenda n° 2, apresentada em 

Plenário. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
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Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo, relator- Mauro Lobo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 90/99 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 90/99, do Deputado Miguel Martini, que institui o selo de 
fiscalização dos atos notariais e de registro e dá outras providências, foi 
aprovado no 2 ° turno, na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
26a do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 90/99 
Altera dispositivos da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, que 

dispõe sobre contagem, cobrança e pagamento de emolumentos por serviços 
extrajudiciais, institui o Selo de Fiscalização e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 2°, 4°, 5°, ao, 9°, "caput", 10, 11, 13, 17, 20, 22, 23, "caput" 

e inciso IV, 24, "caput", 25, "caput", 26, 27, 33, 3a e 40 da Lei n° 12.727, de 
30 de dezembro de 1997, passam a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 2°- ................................................................................ . 
111 - a utilização de sistemas de computação, de microfilmagem, disco ótico 

e outros meios de armazenamento e reprodução de dados. 

Art. 4°- É vedada a cobrança de valores por ato retificatório ou renovado, 
em razão de erro imputável a tabelião, oficial de registro ou seus prepostos, e 
por ato não expressamente previsto nas tabelas contidas no Anexo I desta 
lei, ainda que sob fundamento em analogia. 

Art. 5°- Ficam isentas do pagamento da Taxa de Fiscalização Judiciária de 
que trata esta lei, as pessoas naturais alcançadas pela gratuidade universal 
instituída pela Lei Federal n° 9.534, de 1 O de dezembro de 1997. 

Art. ao- ................................................................................ . 
§ 1° - Os valores totais a serem cobrados dos usuários por ato praticado 

serão aqueles constantes nas tabelas do Anexo I, que inclui a Taxa de 
Fiscalização Judiciária, cujos valores estão definidos no Anexo 11. 

§ 2° - As tabelas constantes no Anexo I desta lei serão afixadas nas 
dependências do serviço notarial ou de registro, em local visível, de fácil 
leitura e acesso ao público. 

§ 3°- Os notários e registradores recolherão ao Tesouro Estadual, diária ou 
semanalmente, por meio de guia própria, os valores destinados à fiscalização 
judiciária dos atos que praticarem, em conformidade com as tabelas do 
Anexo 11 desta lei. 

~-------------------------------~ 
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Art. go - o notário ou registrador fornecerá recibo circunstanciado dos 

valores cobrados e cotará a respectiva quantia à margem do documento a 
ser entregue ao interessado. 

····················································································· A·rt ... 1 O - A parte que discordar da contagem, cobrança ou pagamento de 
valores poderá reclamar à Corregedoria-Geral de Justiça ou ao Juiz de 
Direito Diretor do Foro. 

Art. 11 - A contagem dos valores cobrados aos usuários discriminará e 
cotará os atos praticados, bem como outras despesas, quando for o caso, em 
conformidade com as tabelas contidas no Anexo I e com o disposto no art. 3° 
desta lei. 

Art. 13 - O oficial de registro civil das pessoas naturais, para a prática dos 
atos de sua competência, cotará e cobrará os valores em conformidade com 
a Tabela 7 do Anexo I desta lei. 

··························································································· 
Art. 17 - O juiz de paz, para manifestar-se em qualquer habilitação de 

casamento, fará jus aos emolumentos decorrentes dos valores constantes na 
Tabela 7 do Anexo I desta lei. 

······························································································ 
Art. 20 - Quando o serviço de registro civil das pessoas naturais receber 

edital de outra circunscrição, para afixação na forma da lei, fará jus à 
cobrança dos valores previstos na Tabela 7 do Anexo I desta lei. 

····················································································· 
Art. 22 - Os valores previstos na Tabela 3 do Anexo 1 desta lei, que cuida 

dos atos praticados pelo tabelião de protesto de títulos, abrangem os serviços 
necessários ao registro, averbações e cancelamento do registro do protesto. 

Parágrafo único - O oficial de registro de distribuição, para a distribuição de 
títulos e outros documentos de dívida para os tabeliães de protesto, cotará os 
valores em conformidade com a Tabela 2 do Anexo I desta lei. 

Art. 23 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 
competência, os tabeliães de notas e oficiais de registro observarão o 
seguinte: 

···················································································· 
IV - a base de cálculo para cotação dos valores devidos pela prática de 

atos com valor patrimonial será o maior dentre os seguintes: 
a) o preço ou o valor econômico do negócio jurídico declarado pelas partes; 
b) o valor do último lançamento tributário fixado pelo órgão competente, 

quando se tratar de imóvel urbano ou rural; 

Art. 24 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 
competência, previstos na Tabela 4 do Anexo I desta lei, o oficial de registro 
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de imóveis observará o seguinte: 

Art. 25 - Para a contagem dos valores relativos aos atos de sua 
competência, previstos nas Tabelas 5 e 6 do Anexo I desta lei, o oficial de 
registro de títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas observará o 
seguinte: 

Art. 26 -A fiscalização judiciária da prática dos atos notariais e de registro e 
da contagem, cobrança e pagamento de emolumentos será exercida pela 
Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, de ofício 
ou mediante requerimento do Ministério Público ou do interessado. 

§ 1°- Para fins do disposto no "caput" deste artigo, fica instituído selo, de 
uso obrigatório pelos tabeliães e oficiais de registro, que será aposto nos 
documentos e papéis expedidos ou submetidos a exame e nos livros 
utilizados, quando da prática de atos notariais e de registro. 

§ 2 ° - O selo conterá requisitos de segurança que impeçam sua falsificação 
e adulteração, e seu custo de aquisição para os notários e registradores, 
previsto no Anexo 11 desta lei, será deduzido da parcela dos valores cobrados 
a título de fiscalização judiciária de seus atos. 

§ 3° - A utilização do selo será regulamentada pela Corregedoria-Geral de 
Justiça, que controlará, diretamente ou mediante convênio, sua emissão, 
aquisição e distribuição. 

Art. 27- Sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, o tabelião, 
oficial de registro ou juiz de paz que cobrar ou receber valores indevidos ou 
excessivos, deixar de utilizar o selo de fiscalização na forma de seu 
regulamento ou não afixar as tabelas do Anexo I desta lei nas dependências 
do serviço notarial ou de registro sujeitar-se-á às sanções previstas no art. 32 
da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 1994. 

§ 1°- As sanções de que trata este artigo serão aplicadas pelo Corregedor-
Geral de Justiça ou pelo Juiz de Direito Diretor do Foro. 

§ 2° - Para os fins no disposto no "caput" deste artigo, a pena de multa 
prevista no art. 32, inciso 11, da Lei Federal n° 8.935, de 18 de novembro de 
1994, será estabelecida em Unidades Fiscais de Referência- UFIRs -,sendo 
de, no mínimo, 100 (cem) e, no máximo, 1.000(mil) UFIRs. 

§ 3° - Para a gradação da pena de multa, serão considerados, entre outros 
critérios, os antecedentes disciplinares do infrator. 

§ 4° - A multa será destinada ao Tesouro Estadual na forma de receita 
corrente ordinária e recolhida pelo infrator no prazo de cinco dias contados da 
data do trânsito em julgado da decisão. 

§ 5° - Nas hipóteses de recebimento indevido ou excessivo de valores, o 
tabelião, oficial de registro ou juiz de paz restituirá ao usuário o dobro do 
valor recebido de forma indevida ou excessiva, corrigido monetariamente, no 
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1078 
prazo de cinco dias contados da data do trânsito em julgado da decisão. 

Art. 33 - Considera-se folha, para efeito de cobrança de valores, a 
manuscrita, a datilografada ou a impressa por sistema de computação. 

§ 1°- A folha manuscrita terá, no mínimo, vinte linhas, e a linha, no mínimo, 
quarenta letras. 

§ 2° - As folhas datilografadas ou impressas por sistema de computação 
terão, no mínimo, quarenta linhas, e a linha, no mínimo, cinqüenta letras. 

§ 3° - Quando a folha do documento contiver menor número de linhas que 
as fixadas nos § § 1° e 2°, mas abranger ou encerrar o contexto do pedido, 
será cotada como se fosse integral. 

§ 4° - É vedada a utilização de tarjas, faixas ou de qualquer espécie de 
desenho que se sobreponha ou atravesse o texto. 

§ 5° - Os documentos e papéis expedidos pelos serviços notariais e de 
registro serão perfeitamente legíveis. 

······························································································ 
Art. 38 - Ao custo de aquisição, pelo notário e registrador, do selo a que se 

refere o § 1° do art. 26 desta lei, será acrescida a importância de R$0,20 
(vinte centavos), destinada a remunerar os atos sujeitos à gratuidade 
estabelecida pela Lei Federal n° 9.534, de 1 O dezembro de 1997. 

§ 1°- O acréscimo previsto no "caput" deste artigo constituirá encargo dos 
serviços notariais e de registro, não podendo ser deduzido na forma do art. 
26, § 2°, desta lei nem repassado ao usuário do serviço. 

§ 2° - Cabe à Corregedoria-Geral de Justiça administrar os recursos 
provenientes do acréscimo de que trata o "caput" deste artigo e regulamentar 
a forma de seu recolhimento e de seu repasse aos serviços de registro civil 
das pessoas naturais. 

§ 3° - O valor a ser repassado para cada ato gratuito não será superior a 
R$25,00 (vinte e cinco reais) e será obtido por meio da divisão do montante 
arrecadado no mês, deduzidos os custos operacionais, pelo número de atos 
gratuitos informados à Corregedoria-Geral de Justiça, no mês imediatamente 
anterior, pelos serviços de registro civil das pessoas naturais. 

································································································ 
Art. 40- Integram esta lei os Anexos I e 11, referentes às tabelas dos valores 

cobrados dos usuários e dos valores correspondentes à fiscalização judiciária 
devidos pela prática dos atos previstos na legislação concernente aos 
serviços notariais e de registro e à justiça de paz, e à tabela do selo de 
fiscalização a que se refere o§ 1° do art. 26. 

Parágrafo único - Os valores constantes nas tabelas dos anexos desta lei 
serão atualizados anualmente pela variação da UFIR ou do índice que a 
substituir. 

Art. 2° - Fica instituída a Taxa de Fiscalização Judiciária, constante no 
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Anexo 11 desta lei, para atender às atividades correspondentes ao 
exercício do poder de polícia de que trata o art. 236, § 1°, da Constituição da 
República. 

Art. 3°- Em caso de intempestividade ou falta de recolhimento da Taxa de 
Fiscalização Judiciária de que trata esta lei, aplicam-se, no que couber, as 
penalidades concernentes à Taxa Judiciária prevista na Lei n° 6.763, de 26 
de dezembro de 1975. 

Art. 4°- O anexo da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, passa a 
vigorar na forma do Anexo I desta lei. 
·Art. 5° - A Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 1997, fica acrescida do 

Anexo 11, na forma do Anexo 11 desta lei. 
Art. 6°- Esta lei entra em vigor trinta dia após a data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os arts. 

14, 15, 16, 21, 28, 29, 35, 36 e 37 da Lei n° 12.727, de 30 de dezembro de 
1997. 

Sala das Comissões, 7 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Paulo Pettersen, relator- Maria Olívia. 

ANEXO I 
(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 199 ) 

VALORES FINAIS AOS USUÁRIOS 
* -As tabelas referentes aos Valores finais aos Usuários foram publicadas na 
edição do "diário do Legislativo de 16.12.99. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 14/12/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Paulo Pettersen, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 

Paulo José dos Santos, ocorrido em 30/11/99, em Carangola. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Wanderley Ávila, dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Mariza Araújo, ocorrido em 9/12/99, em Pirapora. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento de Márcio 
Rezende de Miranda, ocorrido em 10/12/99, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-
se.) 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior, dando ciência à Casa do 
falecimento do Sr. Olavo José Pereira, ocorrido em 10/12/99, em Goiânia. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência à Casa do falecimento da 
Sra. Vanda Delfraro Teixeira, ocorrido em 28/11/99, em Varginha. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

~----------------------------------------------------------~ 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 1053 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 15/12/99 

1080 

Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Gil Pereira, Maria Tereza Lara 
e Eduardo Brandão 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questões de ordem - 13 Parte: 13 

Fase (Expediente): Ata; discurso do Deputado Paulo Piau - 23 Fase (Grande 
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à 
Constituição n° 29/99 - Projetos de Lei n°s 756 a 764/99 - Requerimentos n°S 
1.018 a 1.025/99 - Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite e outros -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor, de 
Turismo e do Trabalho- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Glycon 
Terra Pinto, João Leite, Fábio Avelar, Carlos Pimenta e Durval Ângelo - 23 

Parte (Ordem do Dia): 13 Fase: Abertura de Inscrições - Discurso do 
Deputado Alberto Bejani - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite e outros; 
deferimento; questões de ordem - Votação de Requerimentos: Requerimento 
do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação - Questão de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião- Requerimento n° 747/99; discursos dos 
Deputados Miguel Martini, Hely Tarqüínio, Elaine Matozinhos e João Leite; 
questões de ordem; existência de "quorum" para votação; apresentação da 
Emenda n° 1; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação; 
votação da Emenda no 1; aprovação - Requerimento n° 749/99; aprovação 
com a Emenda n° 1 - 23 Fase: Questões de ordem; chamada para a 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para votação -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Luiz 
Fernando Faria; discursos dos Deputados João Leite e Paulo Piau; questões 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para a votação; votação; aprovação do requerimento; 
prejudicialidade dos requerimentos dos Deputados Miguel Martini e Paulo 
Piau -Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 351/99; requerimento do 
Deputado Alberto Pinto Coelho; discurso do Deputado João Leite; questões 
de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para votação; votação; aprovação do requerimento; verificação de 
votação; ratificação da aprovação; questão de ordem - Prosseguimento da 
discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 705/99; discursos dos Deputados 
Antônio Andrade e Hely Tarqüínio; prorrogação da reunião; requerimento do 
Deputado Alberto Pinto Coelho; discursos dos Deputados Miguel Martini, 
João Leite, Carlos Pimenta, Paulo Piau, Durval Ângelo, Mauro Lobo, Antônio 
Roberto e João Leite; requerimento do Deputado Miguel Martini; discursos 
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dos Deputados Miguel Martini, Hely Tarqüínio e Paulo Piau; questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número 
regimental para votação; discursos dos Deputados João Leite e Alberto 
Bejani; questão de ordem; discursos dos Deputados Mauro Lobo e Antônio 
Carlos Andrada; votação do requerimento do Deputado Miguel Martini; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; declarações de voto; 
votação do Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação; 
verificação de votação; ratificação da aprovação; declarações de voto -
Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior- Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Antônio Andrade- Antônio 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite -
João Paulo -João Pinto Ribeiro -Jorge Eduardo de Oliveira -José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves-
Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen -
Maria Olívia- Maria Tereza Lara- Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini 
- Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Deputado Anderson Adauto)- Às 14h15min, a 

lista de comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, pela ordem. Só compareceram 13 

Deputados antes das 14h15min, portanto V. Exa. não poderá abrir esta 
reunião. Por favor, não ultraje, mais uma vez, o Regimento, pois seremos 
obrigados a entrar na Justiça. Temos três testemunhas de que só havia 13 
Deputados presentes às 14h 15min, portanto peço a V. Exa. que não abra a 
reunião, por favor. 

O Sr. Presidente - V. Exa. afirma que não temos 26 Deputados presentes, 

~------------------------------------------------------------~ 
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e a Presidência afirma que temos. Para tirar a dúvida, a Presidência vai 
solicitar que se faça a chamada dos Deputados, para que V. Exa. possa 
perceber que, efetivamente, temos o "quorum" necessário para a abertura da 
reunião. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, isso não existe no Regimento 
Interno. 

O Sr. Presidente - A Presidênia fará a chamada dos Deputados, para que 
fique esclarecido ao Plenário e aos Deputados se temos ou não número 
suficiente de Deputados para a abertura ou continuidade dos trabalhos. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, basta que V. Exa. consulte sua 
assessoria, que vai revelar o número exato de Deputados. 

O Sr. Presidente - Até o momento, a Presidência tem dados de que temos 
o número suficiente de Deputados para a abertura dos trabalhos. 

O Deputado Paulo Piau- Não podemos admitir que o Regimento, mais uma 
vez, seja rasgado nesta Casa. Estou presente desde as 14 horas, 
acompanhando, e havia exatamente 13 Deputados presentes às 14h15min. 

O Sr. Presidente- A Presidência está solicitando que V. Exa. permita que 
se faça a chamada, para constatar o número de Deputados presentes. 

O Deputado Paulo Piau - Não permitiremos isso. 
O Sr. Presidente - Após a chamada, se não houver número suficiente de 

Deputados, não teremos reunião. Se houver, teremos. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, o discurso de V. Exa. é muito 

bonito, mas é uma manobra. Ao término da reunião anterior, solicitamos o 
encerramento de plano, porque já havíamos ultrapassado o horário de 
4h15min, e o Presidente, Deputado Durval Ângelo, nos negou esse aspecto 
regimental. E agora, usando da manobra, a Oposição se organizou e 
verificou, rigorosamente, o "quorum"; havia 13 Deputados na hora em que V. 
Exa. iniciou a reunião, constituindo uma manobra, para dar tempo à falta de 
pontualidade da Situação, que não compareceu para dar "quorum" à reunião. 
Deixamos registrado o protesto do PSDB e pedimos à administração da Casa 
que seja observado o Regimento Interno. 

O Sr. Presidente - A Presidência quer, mais uma vez, solicitar à Oposição 
que permita que se faça a chamada dos Deputados, para podermos 
constatar se temos ou não número de Deputados suficiente para abrir a 
reunião. 

O Deputado Paulo Piau - Não posso admitir, porque será minha palavra 
contra a sua. 

Naquele momento existia, exatamente, a metade dos Deputados para que 
a reunião fosse iniciada. Portanto, não posso me submeter a uma condição 
dessa natureza. Depois das 14 horas, já chegaram mais Deputados ao 
Plenário. Não posso admitir essa atitude de V. Exa. agora, é a minha palavra 
contra a sua. 
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O Deputado Márcio Cunha - Não se trata da palavra do Presidente 

contra a do ilustre Deputado, atuante e sempre presente, Paulo Piau. 
Sr. Presidente, gostaria de dizer que, se V. Exa. tem dúvidas, elas têm de 

ser dirimidas. Portanto, somente com a chamada que o Secretário faz, essa 
dúvida poderá ser dirimida. Trata-se de uma dúvida do Sr. Presidente, porque 
não tem certeza se havia ou não. Por que o Deputado Paulo Piau é dono da 
verdade? Ele não é dono da verdade. Será que ele sabia onde este 
Deputado estava? Eu estava aqui, do lado. Será que ele sabia disso? Não 
sabia. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, para se fazer a chamada, é 
preciso que a reunião seja aberta e esteja em andamento. Se há dúvida 
quanto à existência de "quorum" no início, não se procede realizar a chamada 
para recomposição de "quorum". Seria para recompor o quê, se ainda não foi 
aberta a reunião? 

O Sr. Presidência - Está muito bem. A Presidência informará, 
nominalmente, os Deputados presentes no momento em que esta 
Presidência fez a abertura da reunião: Deputados Anderson Adauto, José 
Braga, Durval Ângelo, Adelino de Carvalho, Adelmo Carneiro Leão, 
Agostinho Silveira , Alberto Bejani, Antônio Andrade, Antônio Júlio, Carlos 
Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva, Djalma Diniz, Doutor Viana, Eduardo Brandão, 
Eduardo Daladier, Elbe Brandão, Fábio Avelar, Glycon Terra Pinto, Hely 
Tarqüínio, lrani Barbosa, João Batista de Oliveira, José Henrique, Luiz 
Fernando Faria, Luiz Menezes, Luiz Tadeu Leite, Marcelo Gonçalves, Márcio 
Cunha, Márcio Kangussu, Maria Olívia, Olinto Godinho, Paulo Piau, Ronaldo 
Canabrava, Sebastião Costa e Wanderley Ávila. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, pela ordem. Eu e os 
Deputados Carlos Pimenta e Hely Tarqüínio estávamos lá fora, conversando. 
Chegamos aqui às 14h18min. Não sou talismã ·de Pitágoras para estar em 
dois lugares ao mesmo tempo. Gostaria até de ser. 

O Sr. Presidente- A Presidência considera matéria vencida esse assunto. 
O Deputado Carlos Pimenta - Entendo que temos matéria importante, mas 

entendo, também, que temos um Regimento a ser cumprido. Gostaria de 
discordar de V. Exa, como Presidente. Até as 14h16min, eu não estava no 
Plenário. Estava na Minoria. Portanto, não poderia registrar a minha 
presença, se estava nas dependências da assessoria da Minoria. Pediria que 
V. Exa. levasse em consideração o que estou falando. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, é inaceitável essa manobra para a 
abertura dessa reunião. Tivemos o cuidado de ter o Deputado Paulo Piau 
acompanhando. Estávamos todos fora, mas estão expostos, como presentes, 
os nomes dos Deputados Carlos Pimenta e Hely Tarqüínio. Eles não estavam 
presentes. O Deputado Paulo Piau acompanhou esse processo junto à 
assessoria de V. Exa. Não havia número de Deputados para a abertura da 

~------------------------------------------------------------~ 
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reunião, e V. Exa., contrariando o Regimento, a abriu. Isso é inaceitável. 
Esse foi um gesto da Oposição. Precisamos de ganhar tempo, e isso é 
democrático, para a análise de um projeto. V. Exa. não está respeitando uma 
manobra oposicionista que já usou várias vezes, nesta Casa, como também 
outros Deputados já fizeram. Não estamos sendo respeitados. Estamos 
tendo o som do microfone que estamos utilizando cortados. 

A reunião da manhã prosseguiu durante a tarde, já com o seu prazo 
encerrado; tivemos, claramente, o som cortado e, agora, há a abertura desta 
reunião, Sr. Presidente, sem o número suficiente de Deputados, agredindo o 
Regimento Interno da Assembléia, impedindo que a Oposição, nesta Casa, 
possa se manifestar e fazer o seu trabalho. Isso é inaceitável. 

Queremos manifestar, aqui, a nossa discordância. Iremos recorrer, Sr. 
Presidente. Não podemos ser esmagados da maneira como estamos sendo, 
nesta Assembléia. Deve ser dada à Oposição, nesta Casa, o direito de se 
manifestar. 

O Sr. Presidente - Essa questão de ordem foi devidamente registrada na 
parte da manhã. No momento em que este Presidente passou a palavra ao 
Deputado Rêmolo Aloise, primeiramente, e ao Deputado Durval Ângelo, logo 
depois, não foi feita a leitura da prorrogação da reunião. A Presidência 
entendeu que a Oposição tinha razão e já solicitou à Mesa que invalide a 
reunião a partir das 13h30min, como foi solicitado pela Oposição. 

E a Oposição ficou o tempo inteiro dizendo que precisa de mais tempo para 
a discussão do projeto. Baseado nessa argumentação da Oposição, a 
Presidência não tem condições de não abrir uma reunião, principalmente 
quando há "quorum". A Presidência solicitou, naquele momento, à Oposição 
permissão para que fosse lida e feita a chamada dos Srs. Deputados para 
que pudéssemos confirmar que tínhamos, realmente, efetivamente, o número 
de Deputados suficientes para a continuação dos nossos trabalhos. Mas a 
Oposição não permitiu. Esse assunto está vencido. A reunião está aberta, e a 
Presidência solicita ao 2°-Secretário que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior. 

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Gil Pereira, 2°- Secretário, procede à leitura da ata da reunião 

anterior. 
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. 
O Deputado Paulo Piau - Para discutir. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Com relação à ata, gostaria apenas de saber se 

foi retirada a partir das 13h15mim. Mas, realmente, gostaria de lamentar esse 
episódio. Queria, inclusive, pedir desculpas pela vergonha que passei 
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perante o Eduardo, que é o seu assessor e que anotou que havia 
exatamente 13 pessoas às 14h15min em Plenário. Esta Casa se sente 
envergonhada por essa atitude. Sr. Presidente, perdoe-me, pois não queria 
ser muito duro, mas ficou a minha palavra contra a de V. Exa., e pode ter 
certeza de que não abro mão de meu caráter e dignidade. Sendo assim, 
reafirmarei que, às 14h15min, nesta Casa- e o Eduardo é testemunha disso, 
apesar de não querer que ele testemunhe -, havia apenas 13 Deputados 
dentro do Plenário. V. Exa. tomou uma atitude lamentável para a democracia 
deste País. 

O Deputado João Leite - Para discutir, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Não há retificação a ser feita. Já vencemos o prazo 

dessa etapa dos trabalhos. A ata não será aprovada nesta reunião, será, 
portanto, aprovada na próxima. Já passamos do horário, e a Presidência vai 
despachar a correspondência. 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Esgotado o prazo 
destinado a essa fase, a Mesa passa a receber proposições e a conceder a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 29/99 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- Altera o "caput" do art. 209 da Constituição Estadual, acrescenta o 

§ 1° e transforma o parágrafo único em§ 2°. 
"Art. 209 - O Estado, com a colaboração da comunidade, protegerá o 

patrimônio cultural por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento 
de desapropriação, de outras formas de acautelamento e preservação e, 
ainda, de repressão aos danos e às ameaças a esse patrimônio; 
responsabilizando-se o ente que efetuar o tombamento pela conservação e 
pela restauração do patrimônio tombado, que ficará isento de tributos, 
quando se tratar de imóvel."; 

"Art. 1° - O tombamento dar-se-á através de lei específica que identifique e 
determine com precisão o bem a ser tombado.". 

Art. 2° - Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1999. 
João Paulo - Elbe Brandão - Hely Tarqüínio - Amilcar Martins - Elaine 

Matozinhos - Djalma Diniz - Sebastião Navarro Vieira - Eduardo Daladier -
Luiz Fernando Faria -Carlos Pimenta- lrani Barbosa - Fábio Avelar- Rêmolo 
Aloise - Antônio Roberto - Gil Pereira - Jorge Eduardo de Oliveira - Durval 
Ângelo - Eduardo Hermeto -Antônio Andrade- Alberto Pinto Coelho - Miguel 
Martini - Cabo Morais - Ronaldo Canabrava - Dalmo Ribeiro Silva - Arlen 
Santiago- Maria Tereza Lara. 

~------------------------------------------------------------~ 
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Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por objetivo 

responsabilizar o ente público que efetuar o tombamento de qualquer bem 
pela respectiva conservação e restauração, além de prever isenção de 
tributos. 

A iniciativa, se acatada, arrefece a injustiça que atinge todo proprietário de 
patrimônio tombado. O tombamento no Brasil chega a ser uma autêntica 
desapropriação disfarçada, em vista do não-pagamento da indenização que 
seria devida; é um instrumento de punição. A preservação da memória 
cultural é dever do Estado, o qual não pode ser transferido para o cidadão 
que seja dono de imóvel antigo que se pretenda transformar em "museu a 
céu aberto". 

A proposta de se fazer o tombamento apenas mediante lei tem a finalidade 
de garantir a transparência e a democracia no processo. 

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

PROJETO DE LEI N° 756/99 
Proíbe o porte de armas de fogo por policiais civis e militares em 

manifestações públicas, obriga o uso de tarjeta de identificação e dá outras 
providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica proibido o porte de armas de fogo por policiais civis e militares 

em manifestações públicas de caráter reivindicativo, sindical, político ou 
similar. 

Parágrafo único - Os delegados ou oficiais, no comando de operação 
durante manifestação pública, poderão portar armas de fogo em casos de 
comprovada necessidade, mediante autorização judicial e decisão expressa 
do Governador do Estado. 

Art. 2° - Os policiais civis e militares, no exercício da função em 
manifestações públicas, deverão portar, de modo visível, a tarjeta de 
identificação, com nome, posto e unidade. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999. 
Rogério Correia - Durval Ângelo. 
Justificação: A evolução da democracia no Brasil foi mostrando à própria 

polícia que as manifestações públicas de natureza reivindicatíva, política, 
sindical ou assemelhadas não são atos de guerra. Há uma cultura 
desenvolvida pelo povo há décadas de não usar armas de fogo em 
manifestações desse tipo. O exercício da atividade policial, em conseqüência, 
deve se adaptar a esse fato. 

Não se justifica o porte de armas de fogo pela polícia nessas ocasiões, pois 
só cria risco de tragédia em conflito social, passível de ser resolvido por 
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negociação. Se, em casos excepcionais, os delegados ou oficiais no 
comando necessitarem portar arma de fogo para reserva de segurança dos 
policiais, poderão fazê-lo, mediante autorização judicial e decisão expressa 
do Governador do Estado. 

Justifica-se o uso de outros instrumentos de defesa da polícia que não 
sejam armas de fogo, usados pelas polícias do mundo inteiro e aos quais 
este projeto de lei não se refere. 

A identificação dos policiais também é necessária, para apurar eventuais 
responsabilidades por excessos no exercício da função. Essa medida, 
prescrita pelo art. 2° deste projeto, já faz parte dos regulamentos internos da 
Polícia Militar, mas não vem sendo normalmente implementada, pois precisa 
ter força de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos 
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 757/99 
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Creche Dona Maria 

Rosa, com sede no Município de Santo Antônio do Grama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Assistencial 

Creche Dona Maria Rosa, com sede no Município de Santo Antônio do 
Grama. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999. 
Mauri Torres 
Justificação: A Associação Assistencial Creche Dona Maria Rosa é uma 

sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolve atividades assistenciais, 
beneficentes e filantrópicas. Seu prazo de duração é indeterminado e tem 
como finalidades precípuas identificar e analisar os problemas da 
comunidade em diversas áreas e buscar meios para solucioná-los; proteger a 
família, as gestantes, as crianças e os idosos; prestar assistência médico-
hospitalar e dentária e auxílio funeral às pessoas carentes da comunidade; 
combater a fome e a pobreza; estimular e apoiar a divulgação do esporte e 
da cultura; integrar seus beneficiários no mercado de trabalho; proteger o 
meio ambiente por meio de palestras e campanhas educativas e promover 
atividades ligadas à infra-estrutura urbana ou rural. 

Considerando-se a importância e a relevância dos serviços filantrópicos 
prestados pela Associação Assistencial Creche Dona Maria Rosa, espero 
contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto. 

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

~------------------------------------------------------------~ 
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PROJETO DE LEI N° 758/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial 

Agropecuária e Prestação de Serviços de Santa Bárbara. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: . . 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercral. 

Industrial Agropecuária e Prestação de Serviços de Santa Bárbara. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de novembro de 1999. 
Antônio Roberto 
Justificação: A Associação Comercial, Industrial Agropecuária e Prestação 

de Serviços de Santa Bárbara, fundada em 22/4/86, com sede na Rua 
Antônio Pereira Rocha, terminal rodoviário, tem por objetivo defende: os 
direitos e interesses de seus associados e debater os problemas técnrcos, 
sociais e econômicos, visando o fortalecimento da livre empresa. 

A entidade possui o título de utilidade pública municipal e, agora, pretende 
seja-lhe outorgado o título em nível estadual. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prelimin_ar, 
e de Turismo, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, incrso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 759/99 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Correia de Almeida, com 

sede no Município de Barbacena. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical Correia 

de Almeida, com sede no Município de Barbacena. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999. 
Edson Rezende 
Justificação: A Corporação Musical Correia de Almeida é uma entidade civil 

sem fins lucrativos que tem por objetivo a manutenção de uma banda de 
música civil, com vistas à participação em eventos sociais, cívicos e 
religiosos. 

Trata-se de uma entidade conhecida regionalmente, que busca, por meio 
da música, oferecer ao ser humano o conhecimento de suas potencialidades 
interiores, a melhora da auto-estima e da capacidade de reflexão. Tem 
encontrado em suas atividades culturais o apoio da população, ávida por 
momentos de relaxamento e lazer, e, além de proporcionar espetáculos de 
elevada qualidade, participa da promoção de campanhas de conscientização 
dos problemas sociais, com vistas a transformar as pessoas em cidadãos 
cientes de sua responsabilidade. 
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A Corporação preenche os requisitos legais para ser declarada de 

utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas 
ao título declaratório proposto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
~ ~e Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
1nc1so I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 760/99 
Declara de utilidade pública a Corporação Musical União Nossa Senhora 

do Carmo, com sede no Município de Barra Longa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Corporação Musical União 

Nossa Senhora do Carmo, com sede no Município de Barra Longa. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Saia das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Olinto Godinho 
Justificação: A Corporação Musical União Nossa Senhora do Carmo, no 

Município de Barra Longa, é uma sociedade civil sem finalidade econômica, 
política ou religiosa, tem personalidade jurídica de direito privado e tem por 
objetivo a manutenção de uma banda de música. Vem cumprindo suas 
disposições estatutárias e sociais no que concerne às atividades culturais, 
desde 16/7/81. Sua diretoria é composta de pessoas idôneas e que não 
percebem remuneração pelo exercício dos respectivos cargos. 

Por reputar como de fundamental importância para a sociedade a criação e 
a manutenção de instituições que visem ao desenvolvimento da cultura e do 
espírito artístico do povo, considerados serviços tão relevantes, é que 
submeto à apreciação dos meus nobres pares este projeto de lei. Ademais, 
preenchendo a entidade os requisitos exigidos pela Lei n° 5.830, de 1971, c/c 
o art. 178, §5°, incisos I e 11, do Regimento Interno, aguardo de meus pares a 
sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 761/99 
Declara de utilidade pública a Associação Redutense de Promoção ao 

Idoso- ARPI -, com sede no Município de Reduto. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Redutense de 

Promoção ao Idoso- ARPI -, com sede no Município de Reduto. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 1999. 
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João Leite 
Justificação: A Associação Redutense de Promoção ao Idoso - ARPI -, com 

sede no Município de Reduto, é uma entidade civil sem fins lucrativos, 
fundada em 1997. Desde então, vem promovendo a luta intransigente pela 
melhoria das condições de vida dos idosos da região. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, pelo que conto com o apoio dos nobres 
colegas para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 762/99 
Declara de utilidade pública a AMACC - Associação Metodista de 

Assistência a Comunidades Carentes, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

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

Metodista de Assistência a Comunidades Carentes, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 1999. 
João Leite 
Justificação: A AMACC - Associação Metodista de Assistência a 

Comunidades Carentes, com sede no Município de Belo Horizonte, é uma 
entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 1994. Desde então, vem 
promovendo a luta intransigente pela melhoria das condições de vida dos 
carentes da região de Venda Nova, promovendo ações de caráter 
assistencial. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo melhorias para a população 
carente de Belo Horizonte, pelo que conto com o apoio dos nobres colegas 
para a aprovação deste projeto de lei. 

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

PROJETO DE LEI N° 763/99 
Declara de utilidade pública a Sociedade Franco Brasileira Colégio dos 

Santos Anjos, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Franco Brasileira 

Colégio dos Santos Anjos, com sede no Município de Juiz de Fora. 



Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Saia das Reuniões, 14 de dezembro de 1999. 
Dilzon Melo 
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Justificação: A Sociedade Franco Brasileira Colégio dos Santos Anjos é 
uma instituição católica, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, cuja 
finalidade é criar, congregar, dirigir e manter instituições que visem à 
beneficência, à promoção humana, à educação, à cultura, à evangelização e 
ao ensino. 

A instituição funciona regularmente, e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar melhores condições para a dinamização de suas atividades e a 
concretização de seus objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 764/99 
Declara de utilidade pública a Sociedade Franco Brasileira Casa de 

Repouso Madre Maria São Miguel, com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Franco Brasileira 

Casa de Repouso Madre Maria São Miguel, com sede no Município de Juiz 
de Fora. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1999. 
Dilzon Melo 
Justificação: A Sociedade Franco Brasileira Casa de Repouso Madre Maria 

São Miguel é uma instituição católica, sem fins lucrativos, de caráter 
filantrópico, que tem por finalidade criar, congregar, dirigir e manter 
instituições que visem à beneficência, à promoção humana, à educação, à 
cultura, à evangelização e ao ensino. 

A instituição funciona regularmente, e sua diretoria é composta por pessoas 
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Reconhecer a instituição como de utilidade pública estadual irá 
proporcionar maiores condições para a dinamização de suas atividades e 
concretização de seus objetivos. 

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame 

preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 
103, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
W 1.018/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja formulado apelo 

ao Diretor-Geral do IPEM com vistas a que preste informações sobre os 
brinquedos entregues no gabinete do Vice-Governador do Estado. (-À Mesa 
da Assembléia.) 

N° 1.019/99, dos Deputados Alberto Bejani e Márcio Kangussu, solicitando 
se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o Sr. Último de 
Carvalho pelos relevantes serviços prestados ao Estado. (- À Comissão de 
Administração Pública.) 

N° 1.020/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ouvidor da Polícia denúncia apresentada pelo Sr. Heli 
Lourenço da Silva. 

N° 1.021//99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja 
encaminhada ao Ministro das Relações Exteriores denúncia apresentada 
pelo Sr. Eduardo Afonso de Souza. 

N° 1.022/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando sejam 
encaminhadas ao Corregedor-Geral de Polícia Civil denúncias apresentadas 
pelo Sr. Wanderley Marques do Carmo. (- Distribuídos à Comissão de 
Direitos Humanos.) 

N° 1.023/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais 
da Casa voto de congratulações com a empresa Ytur Turismo pela realização 
do "Vôo dos 500 Anos", em comemoração ao descobrimento do Brasil. (-À 
Comissão de Turismo.) 

N° 1.024/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais 
da Casa voto de congratulações com a Escola Estadual Francisco Campos, 
do Município de Dores do lndaiá, pela vitória no Concurso Viagem Nestlé 
pela Literatura.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.025/99, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da COPASA-MG com vistas a que adote as medidas 
necessárias ao cancelamento do convênio com o Município de lbirité, 
referente a taxa sobre coleta de lixo. (- À Comissão de Administração 
Pública.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Luiz Tadeu 
Leite e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Defesa do Consumidor, de Turismo e do Trabalho. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Glycon Terra Pinto. 
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O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente, senhores membros 

da Mesa, senhoras e senhores, a razão do meu pronunciamento é uma 
homenagem que gostaria de deixar registrada nos anais da Casa à memória 
do Pastor Muryllo Cassete. "Combati o bom combate, completei a carreira, 
guardei a fé." Essas palavras, da segunda carta de Paulo a Timóteo, aplicam-
se com perfeição ao Pastor Muryllo Cassete, que nos deixou no dia 21/11/99, 
para receber a coroa da justiça que o Pai concede a todos aqueles que o 
amam. 

Nascido em Guarará, na Zona da Mata, o irmão Muryllo demonstrou, ainda 
na infância, ser uma criança dotada de grande inteligência e de inequívoca 
atração pelas coisas do Senhor. Filho do Sr. Luiz Cassete e de Dona Antônia, 
recebeu dos pais os primeiros ensinamentos da fé cristã que o 
acompanhariam pelo resto da existência. Recém-saído da adolescência, 
numa fase da vida em que as jovens almas costumam deixar-se fascinar 
pelas coisas do mundo, nosso homenageado, sob a orientação do 
missionário José Arnaldo Harrington, proferiu sua decisão ao lado de Cristo, 
escolha a que seria fiel até o fim de seus dias. 

Dez anos depois, em 1951, foi estudar no Seminário Teológico Batista do 
Sul do Brasil, onde cresceria no conhecimento e na fé. Freqüentou ainda os 
cursos do Seminário Teológico Batista Bete! do Rio de Janeiro e, em 1954, 
mudou-se para os Estados Unidos em busca de aprofundamento de sua 
cultura teológica. Em Forth Worth, no Texas, concluiu o bacharelado em 
Divindades e recebeu o grau de mestre em Educação Religiosa. 

Como "não é bom que o homem esteja só" (Gênesis,ll,18), casou-se com 
Carolina Cassete e retornou à América do Norte para dirigir a missão 
mexicana em La Lama, no Texas. Com a esposa, dividiu a nobre missão de 
educar os filhos, legando à comunidade cidadãos de escol, homens 
inspirados pelas virtudes cristãs e pelo compromisso com a comunidade. 
Hoje, os Srs. Murilo, Walter, Marco Antônio e Paulo dão continuidade aos 
ideais dos pais. 

Um lar de tal forma comprometido com a prática dos ensinamentos de 
Cristo não poderia deixar de ser um terreno fértil para o desabrochar de 
novas vocações missionárias. O Pastor Wesley de Queiroz Cassete optou 
por seguir os passos do progenitor e dar continuidade ao belíssimo trabalho 
desenvolvido pelo saudoso Muryllo Cassete na seara do Senhor. 

Dois anos após o casamento, nosso homenageado ocupou o cargo de 
Secretário da Junta Estadual de Minas Gerais. Em 31/3/59, assumiu a 
Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte, em substituição ao Pastor 
Cassimiro de Oliveira. Nesse ministério, permaneceu durante 37 anos e 8 
meses, fazendo render seus talentos e produzindo abundantes frutos. Em 
nossa Capital, organizou 22 igrejas. Por cinco mandatos, presidiu a 
Convenção Batista Mineira, da qual foi orador oficial por diversas vezes. 

~------------------------------------------~ 
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Conhecido nacional e internacionalmente por seus dotes oratórios, foi 

Vice-Presidente e Presidente da Convenção Batista Brasileira. Conferencista 
competente, capaz de arrebatar audiências com seu verbo profundo e 
erudito, o Pastor Muryllo Cassete pregou em várias igrejas do Brasil e do 
exterior. Foi membro do Conselho da Associação Evangélica de Minas 
Gerais. 

O seu amor ao magistério levou-o a lecionar Educação Religiosa no 
tradicional Colégio Batista Mineiro. Além disso, foi professor de Evangelismo 
e Velho Testamento no Seminário Teológico Batista de Minas Gerais. 

Por suas mãos, o ex-goleiro do Clube Atlético Mineiro, considerado o 
primeiro atleta de Cristo e hoje nosso colega neste Plenário, Deputado João 
Leite, recebeu o batismo. 

O Pastor Muryllo Cassete foi para Deus, mas seu exemplo permanece 
entre nós, para nossa edificação e crescimento na fé. Sua vida, toda 
devotada a Cristo, foi abençoada sob a forma de muitos e belos resultados, 
entre os quais os filhos, que dão continuidade a seus ideais; e as igrejas, que 
ganharam dele inspiração e entusiasmo. 

Que Minas reverencie a memória desse ilustre filho de Guarará, que fez do 
amor a Deus e ao próximo a profissão de uma existência. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público presente, 

imprensa, telespectadores da TV Assembléia, gostaria, neste início, de ter 
tido a oportunidade de apartear o Deputado Glycon Terra Pinto, a fim de 
juntar-me a ele nessa lembrança do Pastor Muryllo Cassete, homem muito 
importante na minha vida. Foi na Primeira Igreja Batista, com o Pastor 
Muryllo Cassete, que aprendi os primeiros ensinamentos da Bíblia, da 
palavra de Deus. Foi ele que me batizou. Tive a oportunidade de conviver 
com ele e com sua família durante muitos anos, com o Pastor Wesley e D. 
Carolina, pessoas muito importantes na vida de Belo Horizonte e na de 
muitas pessoas. Então, junto-me ao Deputado Glycon Terra Pinto para 
lembrar o Pastor Muryllo Cassete, figura muito importante na vida de Belo 
Horizonte. 

Gostaria, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de lamentar o que estamos 
vivendo neste final de sessão legislativa, nesta Casa. Ao mesmo tempo, creio 
que é um exercício, um aprendizado. Recorrendo aos anais da Casa, tive a 
oportunidade de ler alguns discursos do Presidente, Deputado Anderson 
Adauto, e de outros Deputados a esta Assembléia Legislativa. Retirei, então, 
algumas lembranças de alguns Deputados que hoje estão na base do 
Governo. 

Neste momento, estamos vendo na Assembléia Legislativa um 
"requerimento-rolha", que impede a Oposição de discutir o Projeto de Lei n° 
705/99. Vejam o que disse um Deputado sobre um desses requerimentos 
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colocados na última legislatura nesta Casa: "Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, com todo o respeito ao Deputado e aos outros que aplaudiram, é 
um absurdo ver aqui se justificar a ditadura da maioria. Justificar o estado de 
sítio, decretar com 'requerimento-rolha', isso não é processo democrático. 
Processo democrático não é a vontade da maioria somente, mas a vontade 
da maioria sob o império das leis. O Deputado violentou o Regimento Interno 
desta Casa, com os seis itens que queria arrolhar e implantar uma ditadura. 
Somente quatro eram contemplados pelo próprio Regimento. Talvez V. Exa. 
esteja na mesma posição daquela senhora que foi assistir ao filho marchar 
numa parada de Sete de Setembro, embaixo do palanque, quando o pelotão 
passou marchando, olhou admirada e disse: 'Olhem só o meu Juquinha, está 
marchando certo'. O Deputado veio justificar um requerimento que teve da 
Bancada do PMDB manifestação contrária, assim como das Bancadas do 
PT, do PDT e de maioria expressiva da Bancada do PFL. 

Srs. Deputados, democracia não é só vontade da maioria. É vontade da 
maioria sob o império das leis. Sob a prevalência das leis. E a lei maior que 
rege as relações aqui dentro é o Regimento Interno. V. Exa. fique sabendo 
que ser Oposição também é um direito, como ser Governo. Se quer discutir, 
há quinze dias estamos discutindo os projetos, o pacote, o saco de maldades 
do Governo, e essa é a primeira vez que V. Exa. vem ao microfone não para 
justificar a sua posição, porque até agora não o fez nenhuma vez; veio aqui 
para justificar a decretação do estado de sítio neste Legislativo. Isso é que é 
o requerimento, baseado erroneamente no art. 229 do nosso Regimento 
Interno." 

E tem mais: "Srs. Deputados, somos contra aumento de impostos, aumento 
do IPVA; as modificações foram tímidas em relação ao que representou o 
processo inflacionário. Tenho certeza de que, ao final dessa votação, cada 
cidadão e cidadã deste Estado poderá saber o voto de cada Deputado. Verão 
quem é a favor do imposto. Quem é subserviente, quem quer discutir a 
matéria e até agora não fez uso da palavra, porque o pior para a democracia 
é o "senta-levanta", ou melhor, aqui não é o senta-levanta, aqui é o "entra-e-
sai-correndo". Qualquer dia vamos ter aqui Deputado correndo no Plenário, 
ou de cartas na mão, ou de calças na mão saindo do banheiro. Essa é a 
atitude, aqui. Vir ao microfone fazer o debate, não vem. Vir ao microfone 
porque defende imposto, não vem. 

Hoje percebemos que os Deputados começam a ver que não tem sentido 
aprovar o aumento de alíquota de 33% do IPVA, sendo que a inflação foi 
apenas de 5%. Que justificativa nós, como representantes do povo mineiro, 
temos para chegar às nossas bases e falar com nossos amigos que têm 
carro, quando nos perguntarem: "Deputado, a inflação foi de 5%; por que 
aumentaram o imposto do meu carro, do carro da minha família, em 33% ?" 
Que explicações temos para dar a esses nossos amigos? Nenhuma. A única 

~--------------------------------------------------------~ 
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explicação que poderíamos dar é: o Governo está precisando de mais 
recursos. É por isso que falei: o Deputado que disse ontem que chega de 
impostos está absolutamente certo. Chegou a hora de os parlamentares 
brasileiros terem coragem de dizer "não" ao Poder Executivo na solicitação 
de aumento de impostos, da alíquota, de taxas acima da inflação." 

É dessa maneira que alguns Deputados pronunciaram-se a respeito de 
impostos, de taxas, do "requerimento-rolha", da impossibilidade de a Minoria, 
a Oposição, nesta Casa, debaterem e se manifestarem, terem um tempo 
para discutir as matérias. E essa matéria já estava há 15 dias na Assembléia, 
contrariamente ao Projeto de Lei no 705/99, que está a menos tempo, em 
regime de urgência, para aprovarmos. 

Com muito prazer concedo aparte ao Deputado Durval Ângelo. Aproveito 
para dizer que tivemos uma discussão nesta manhã, muito acalorada, mas 
reconheço que respeitosa. Tenho o maior apreço pelo Deputado Durval 
Ângelo. Tive oportunidade de pedir-lhe desculpas pela maneira como nos 
defrontamos nesta manhã, mas penso que, mesmo que muito firme, foi 
respeitosa a minha opinião. Concedo, pois, com muito prazer, aparte a V. 
Ex a. 

Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado João Leite, com todo o 
respeito e consideração, também tive oportunidade de manifestar-lhe o meu 
pesar pela discussão de hoje, mesmo que tenha sido respeitosa. Assim que 
me sentei à Mesa, às 13h20min, portanto, 5 minutos após o encerramento da 
reunião, perguntei à assessora, consultora da Mesa, Cláudia Sampaio, se 
tinha sido prorrogado. Ela disse que não sabia. Ela disse: "Coloquei o papel 
diante do Presidente". E realmente estava. Penso que o respeito que temos 
um pelo outro é algo que deve ser mantido aqui em toda situação. Como já 
externei particularmente, também externo agora o meu pedido de desculpas. 
Acredito que não precisamos nunca travar nenhum embate de idéias naquele 
nível. Sabemos que isso é verdade. 

O Deputado que fez o primeiro discurso que V. Exa. leu, se não me 
engano, foi este Deputado, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado João Leite- Sobre o "requerimento-rolha"? 
O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- É. Sobre o "requerimento-rolha". 
O Deputado João Leite - Certo. O Deputado Durval Ângelo falou sobre o 

"requerimento-rolha". 
O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Gostaria de manter um diálogo 

com V. Exa., na mesma atitude respeitosa. O que é o "requerimento-rolha", 
esse que foi apreciado e que denunciamos? 

O Deputado João Leite- E que hoje também ... 
O Deputado Durval Ângelo (em aparte)*- Não. Esse é diferente, e V. Exa. 

vai entender que sim. O "requerimento-rolha" não é previsto no Regimento, 
mas previsto na vontade da maioria, porque suspende qualquer requerimento 
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de encaminhamento de discussão, de encaminhamento de votação e 
qualquer tipo de questão de ordem, durante o processo. Como V. Exa. pode 
ver, eu disse aí que esse requerimento estava impedindo qualquer debate, 
qualquer discussão, inclusive os encaminhamentos de votação. Ele impede 
tudo. Na realidade, é diferente do requerimento em questão. 

O requerimento em questão, como sempre foi usado, requerimento de 
encerramento de discussão, diz assim: "Art. 248 - O encerramento da 
discussão dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos 
regimentais ou por deliberação do Plenário". Aí vem o parágrafo único: "O 
requerimento de encerramento de discussão será submetido a votação, 
desde que pelo menos seis oradores tenham discutido a proposição". Então, 
o "requerimento-rolha" não é previsto no Regimento. Daí eu disse que estava 
prevalecendo a vontade da maioria, passando por cima do Regimento. Ele 
não é previsto no Regimento. E nesse sentido também discordo do 
"requerimento-rolha". Sofremos com ele, umas três ou quatro vezes aqui, na 
Assembléia, por meio do Deputado Romeu Queiroz. Com ele, simplesmente, 
vocês já entrariam no processo de votação, imediatamente. E ninguém 
poderia fazer o encaminhamento. Ele realmente é autoritário. A história da 
senhora que viu o filho marchando, achando que só um grupo estaria certo e 
com a razão, é corretíssima. 

Quanto às questões do imposto e da taxa, há uma diferença essencial. O 
Governo fez uma consulta à sua base, aqui, a respeito do aumento de 
impostos. A nossa compreensão foi contrária, porque aumento de impostos 
não é correto. Deixe-me dizer para V. Exa. que tipo de emenda apresentei no 
projeto. 

O Deputado João Leite- Gostaria que o senhor concluísse, porque o tempo 
está ... 

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Só um instantinho. Apresentei 
uma emenda sobre DPVAT, seguro obrigatório, que vai gerar 
R$35.000.000,00, que é contra as empresas de seguro e que V. Exa. vai ser 
a favor. 

Apresentei emenda sobre "leasing", que não paga ICMS, da ordem de 
R$180.000.000,00, que V. Exa. também é a favor. O que é o "leasing" hoje? 
É uma venda forçada. Então, gostaria de dizer a V. Exa. que há coisas que 
corrigem injustiças e, a meu ver, privilégios na questão tributária. Taxa ~ 
diferente, taxa é para um serviço prestado com um fim determinado. E 
diferente de criar impostos. 

O Deputado João Leite - Deputado Durval Ângelo, quanto a achar absurdo 
impostos e taxas, houve um Deputado que não conseguia explicar e disse o 
seguinte: "Chegou a hora de os parlamentares brasileiros terem a coragem 
de dizer 'não' ao Poder Executivo nas solicitações de aumento de impostos, 
alíquotas e taxas acima da inflação". Quanto ao "requerimento-rolha", e nós 

~------------------------------------------------~ 
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nos sentimos assim, impedidos de discutir, foi apresentado depois de 15 
dias que o projeto estava sendo discutido na Assembléia Legislativa, no ano 
de 1998; agora, na semana passada, chegou esse, e já tem um requerimento 
impedindo que a Oposição discuta. Esse é o Governo de esquerda do Sr. 
Itamar Franco. Tem também um "frankenstein" no "boeing 705", com o qual 
vamos conceder benefícios para as empresas que importam - farmácias, 
laboratórios, Mercedes-Benz. Qual pobre importa produtos dos Estados 
Unidos? Nenhum. 

O Governador iniciou a CPMF da saúde e iniciará também, no seu 
Governo, a CPMF da segurança, que foi trazida hoje cedo em emenda por 
um Deputado. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado. Quero aqui 
cumprimentar o Deputado Durval Ângelo e dizer que concordo plenamente 
com ele. Esse não tem o nome de "rolha", tem o nome de (- Palavras 
expungidas por determinação do Sr. Presidente.) Obrigado, Deputado. 

O Deputado João Leite - Presidente, eu gostaria, neste final, de dizer da 
nossa posição: ficaremos contra o Projeto de Lei n° 705/99. A Minoria nesta 
Casa espera ser respeitada, até em nome do que outros parlamentares 
disseram aqui. Estaremos, contrariamente, obstruindo e ganhando tempo 
para conhecer mais esse projeto. Esse, realmente, é um saco de maldades 
contra o povo de Minas Gerais: CPMF da segurança, nova versão do CPMF 
da saúde do Sr. Itamar Franco, Governo de esquerda. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar. 
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhores e senhoras das galerias, meus caros telespectadores 
da TV Assembléia: por anos e anos, ao longo da nossa história, imperou a 
devastação do meio ambiente. 

Sob o impacto dos golpes de machado, sob o ranger dos dentes das 
motosserras, vimos sumir praticamente toda a Mata Atlântica e considerável 
parte da Floresta Amazônica. As grandes árvores transformaram-se em 
navios, dormentes de estradas de ferro, alimentaram caldeiras, viraram 
móveis, assoalhos e lambris. As gerações passadas estiveram de olhos 
fechados para a natureza - os tempos eram outros. Em nome do progresso, 
nossas matas foram rasgadas, desbastaram-se nossas florestas. 

Estamos no limiar das comemorações dos 500 anos do descobrimento do 
Brasil. Deveríamos todos nós reler a carta de Pera Vaz de Caminha, enviada 
a Dom Manuel, rei de Portugal. Nela está registrada a exuberância de nossa 
flora. Hoje, se aportamos naquela enseada, naquele Porto Seguro, nossos 
olhos já não verão a floresta sem fim. E são passados, apenas, 500 anos! 

Felizmente, nobres companheiros, nas últimas décadas, despertou-se a 
consciência nacional. A preservação da natureza, a proteção dos 
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ecossistemas faz parte da nova mentalidade. Aprovou-se, por fir:n, em 
1998, a lei contra crimes ambientais, chamada, com toda a propnedade, de 
Lei da Natureza. 

Estamos, agora, procurando preservar o que sobrou . 
. Para que não aconteça com nossas águas subterrâneas, aquelas que 

ninguém vê, escondidas sob a terra, o mesmo que ocorreu com nossas 
matas, antes que seja irremediavelmente tarde, achei por bem apresentar, 
Para análise desta Casa, projeto de lei que dispõe sobre a administração, 
Proteção e conservação das águas subterrâneas de domínio do Estado. . 

O uso dessas águas tem, obrigatoriamente, de ser disciplinado, a_ss1m 
como torna-se necessário evitar, urgentemente, que sejam polu1das. 
Omitirmo-nos seria cometer crime contra a natureza. 

Proteger as águas subterrâneas, dar-lhes uso racional, criar medidas de 
c?ntrole da poluição e manutenção do seu equilíbrio físico-químico e 
bi~lógico, em relação aos demais recursos naturais, isso está no Projeto de 
Le1 no 645/99, que ora apresento aos ilustres pares. 

Delegando ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas- IGAM -competência 
para outorgar o direito de uso das águas subterrâneas, procura, através 
desse gerenciamento, instituir e manter cadastro de poços e outras 
captações, além de propor e implantar programas permanentes de 
conservação e proteção de aqüíferos. 

Institui o projeto de lei a necessidade de se proceder a estudos 
hidrogeológicos, bem como a obrigatoriedade de os projetos e as respectivas 
obras para o uso das águas subterrâneas serem elaborados por 
Profissionais, empresas ou instituições legalmente habilitadas pelo Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-MG -, observados 
os Preceitos ditados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT-
• cabendo ao COPAM, através de sua Câmara de Recursos Hídricos, efetuar 
o controle geral. 

No texto do projeto, estão sanções e penalidades; algumas, simples 
advertências; outras, duras, notadamente nos casos de reincidência ou 
gravidade do fato gerador da poluição ou do mau uso. 
_Sr~. Deputados, Sras. Deputadas, cabe a esta Casa defender o bem 

P~bl1co. Como membro deste colegiado, estou apresentando um projeto de 
le1, mais um, entre tantos de real importância que por aqui tramitam. Nele, 
entretanto, está inserida uma experiência de vida, uma vez que, por vários 
ano~. tive a honra de estar ligado à COPASA-MG, onde o problema 
ambiental e a preservação dos mananciais são fatores da mais alta 
relevância. 

Da minha vivência, da experiência do dia-a-dia das reun1oes com 
profissi~nais da área, capitaneadas pela Associação' Brasileira de Águas 
Subterraneas - ABAS -. retirei os preceitos que me permitiram a elaboração 
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do projeto de lei. Tenho certeza de que a alta sensibilidade de meus 
pares fará com que seja aprovado e transformado em lei e possa trazer 
benefícios não só para serem colhidos no presente, mas, acima de tudo, no 
futuro, quando as novas gerações poderão saber que, sobre o rico solo de 
nosso Estado, existem, ainda, águas límpidas e puras. 

Espero que, com o apoio de todos os nobres colegas desta Casa, no ano 
novo que se avizinha, estejamos dando mais um passo à frente na luta pela 
preservação da natureza e do meio ambiente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores da 

imprensa, quero, neste momento, trazer as minhas congratulações a um 
grande amigo que tenho e que hoje é responsável pelo serviço de saúde 
pública do Estado, que é o Deputado Armando Costa. 

Pude, a convite do Secretário, participar do lançamento de um programa 
chamado "Cidadania com mais Saúde", através do qual torna pública a sua 
política de saúde para o Estado, a partir do ano 2000, num período de dois 
anos. Esse programa é interessante, inteligente, porque prioriza as ações de 
saúde que são mais importantes e necessárias à população. 

É o programa de incrementação das transfusões de sangue, prometendo S. 
Exa. acabar com a transfusão braço a braço, que é feita em mais de 80% do 
território mineiro, fazendo com que muitas pessoas se exponham a doenças 
como a de Chagas, no Norte e no vale do Jequitinhonha, e principalmente a 
AIDS, hepatite e várias outras doenças transmitidas através do sangue 
contaminado. O Secretário Armando Costa também lança um programa que 
é o de atendimento de urgência e emergência no setor de obstetrícia e de 
saúde da mulher. Esse também é um programa que também compõe a sua 
programação de saúde. 

Pude estar presente representando a Comissão de Saúde, juntamente com 
outros Deputados, e quero fazê-lo de público, divergindo um pouco da tônica 
e das ações que são tomadas pelos partidos de Oposição, que estão 
bravamente mostrando o inconformismo com os projetos do Governo do 
Estado que estão sendo encaminhados de última hora. 

Mas, no setor de saúde, embora os nossos recursos sejam escassos, 
embora a programação orçamentária para o ano 2000 tenha sido anunciada 
acima da média dos últimos anos, está, na verdade, abaixo da média, não 
podemos deixar de complementar o esforço que está sendo feito, o trabalho 
honesto, sério que está sendo feito pela Secretaria , na pessoa do Dr. 
Armando Costa e do Dr. Hélio Areas. Faço este reconhecimento como 
médico e como representante da Comissão de Saúde, porque entendo que 
se esse programa for levado a termo, com bem menos recursos que nos 
anos anteriores, poderemos colocar o dedo na ferida e privilegiar, 
principalmente, a população carente. 
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Sr. Presidente e Srs. Deputados, também quero, neste momento, em 

meu nome e em nome dos Deputados das regiões Norte-Mineira e do vale do 
Jequitinhonha, fazer um dramático e veemente apelo ao Governo Federal e 
ao Governo do Estado para pagar, o mais urgente possível, as frentes 
produtivas dessas regiões. 

Foram 103 mil trabalhadores rurais contratados o com aval do Governo do 
Estado e do Governo Federal, há exatamente dois meses- foram contratadas 
no dia 15 de outubro, e, hoje, estamos no dia 15 de dezembro. Essas 103 mil 
pessoas de famílias pobres, carentes, sem esperança, que trabalharam duro 
na lavoura, no campo e nas cidades, fazendo um verdadeiro mutirão de 
esperanças, até ontem não haviam recebido as frentes produtivas. Estão 
passando fome. Os dois Governos, Federal Estadual, devem R$136,00 a 
cada uma delas. 

As notícias que temos do Norte de Minas, nesta semana, são que a grande 
maioria dessas pessoas está abandonando as frentes de trabalho, indo às 
portas das Prefeituras, ameaçando, em alguns casos, saquear o comércio, 
porque estão passando fome. Trabalharam, não receberam e estão num 
desespero total. 

Tenho dito - e não é nenhuma heresia - e vou repetir que a pessoa que 
passa fome não pode nem mesmo amar a Deus. A pessoa que passa fome, 
que está vendo seus filhos, sua esposa ou seu esposo passando fome, não 
tem condições de raciocinar. Desgraçadamente, há dois meses, foram 
autorizadas a trabalhar em municípios de regiões pobres, carentes, cuja 
única alternativa oferecida era ingressar nessas frentes de trabalho, frentes 
produtivas. 

Portanto, quero aqui fazer um apelo, independentemente de posições 
partidárias, ao Diretor da SUDENOR, Dr. Sérgio Amaral, e aos Deputados 
Federais. Ainda ontem, fiz questão de passar um telegrama a todos os 
Deputados Federais de Minas Gerais, aos que foram votados no Norte de 
Minas e no vale do Jequitinhonha e àqueles que não foram votados nessas 
regiões, mostrando o drama dessas famílias, as dificuldades por que estão 
passando, e pedindo que, efetivamente, vistam a camisa dessas famílias, 
dessas pessoas. 

Renovo, neste momento, meu apelo ao Dr. Sérgio Amaral, pessoa jovem 
da nossa região, que respeito muito, por quem tenho grande admiração, 
porque é necessário que se faça algum esclarecimento; é necessário que 
alguma luz apareça no fim do túnel; é necessário que possamos levar alguma 
boa notícia; é necessário que as palavras empenhadas sejam cumpridas 
ainda hoje, dia 15 de dezembro, porque, senão, vamos enfrentar uma 
verdadeira avalancha de pessoas indignadas, furiosas, que estão nas portas 
das Prefeituras, ameaçando saquear os supermercados e armazéns e que 
estão vendo seus filhos chorar de fome. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Ainda ontem, assisti, através da televisão, a uma corrida jamais vista 

da população aos "shopping centers". O comércio e a indústria estão 
empolgados com o volume de vendas que está previsto para este ano de 
1999. 

Assisti, também, às cenas dramáticas da minha região, de Montes Claros, 
do vale do Jequitinhonha, dessas centenas de pessoas que lá estavam, 
lutando pelos seus direitos; dessas pessoas que confiaram nas palavras dos 
políticos e que ainda têm esperança de receber pelo seu trabalho. Nada há 
de mais digno do que o serviço prestado, o dinheiro recebido quando o suor é 
derramado, quando as mãos estão calejadas, quando ainda existe 
esperança. Faço esse apelo ao Sr. Governador, pessoa honesta, digna, para 
que faça o possível para cumprir sua palavra, empenhada há dois meses, 
relativamente ao pagamento das frentes produtivas. Ficamos seis meses 
atrás dos outros Estados, pois os Estados nordestinos vinham pagando 
regularmente as frentes produtivas, e Minas esperou seis meses para assinar 
o convênio. Quando foi assinado, com festa, muita pompa, promessas e 
esperanças, dizíamos que, embora tardiamente, o convênio havia sido 
assinado. Agora, há dois meses esse pessoal se encontra esperando seu 
pagamento, sua cesta básica, esperando a oportunidade de sorrir novamente 
e acreditar que, no próximo ano, as coisas poderão melhorar, que haverá 
emprego para a gente sofrida do Norte de Minas e do Jequitinhonha. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Deputado Carlos Pimenta, o 
senhor, mais uma vez, toca no problema do descaso com relação à 
população do vale do Jequitinhonha, do Mucuri, do Norte de Minas. Trata-se 
do descaso para com aqueles que são excluídos de tudo e estão até mesmo 
sem a cesta básica. 

Encontra-se comigo o Prefeito de Pedra Azul, que vem a Belo Horizonte 
saber as razões por que até hoje não foram feitos esses míseros 
pagamentos. Minutos atrás, liga-me o Presidente da Associação dos 
Municípios do Baixo Jequitinhonha, também com essa preocupação. O 
Prefeito de Jequitinhonha enfrenta, agora, em frente à Prefeitura, a 
manifestação desse pessoal. É preciso respeitar os trabalhadores e essas 
milhares de pessoas excluídas. Ainda bem que está tramitando, nesta Casa, 
um projeto - e louvo a persistência do Deputado João Batista de Oliveira -
criando o Instituto da Terra, com o qual espero que a reforma agrária seja 
municipalizada e os excluídos venham a ter a oportunidade de trabalhar a 
terra, com o apoio dos Governos Estadual e Federal. Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço ao Deputado Márcio Kangussu, 
que representa a região do vale do Jequitinhonha e, como nós, também é 
testemunha do drama que vivem aquelas famílias, da dificuldade daquele 
povo. 

Quero terminar renovando o meu apelo ao Dr. Sérgio Amaral, 
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Superintendente da SUDENOR, para que traga uma boa notícia. Faria 
um convite aos Deputados, principalmente os do Norte de Minas - tomo a 
liberdade de convidar o Deputado João Batista de Oliveira e o Deputado 
Doutor Viana, que são votados naquelas regiões - para que, se amanhã, dia 
16, não tiverem sido pagos os dois meses da frente produtiva, nós, 
Deputados dessa região, façamos um protesto neste Plenário. Pediria que 
viéssemos de preto, em sinal de luto, porque não é possível que pessoas que 
trabalham duro, sério, possam ser enganadas da forma como têm sido. 
Nossa região se vê ameaçada de um motim, de um quebra-quebra por parte 
de pessoas enganadas, indignadas com as promessas feitas e não 
cumpridas. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sra. Presidente, Deputada Maria Tereza 

Lara; Srs. Deputados, o Deputado João Leite, há pouco, abrilhantou nossos 
trabalhos com a sessão nostalgia, lendo aqui discursos antigos de outros 
parlamentares, inclusive um, deste parlamentar, que denunciava o 
requerimento "rolha". Expliquei muito bem que a natureza daquele 
requerimento votado naquele dia - o que se pode verificar pelo próprio 
discurso - impedia qualquer encaminhamento de discussão ou de votação; 
praticamente nenhum tipo de manifestação seria feito após o requerimento, 
que seria um "cala a boca". 

Não vou entrar no mérito da intervenção do Deputado Alberto Bejani, 
porque não estou acostumado com a linguagem que usa. (- Palavras 
expungidas por determinação do Sr. Presidente.) Acho que não é uma 
linguagem própria, pelo Regimento. 

Dando prosseguimento à sessão nostalgia do Deputado João Leite, 
gostaria de ler um discurso pronunciado nesta tribuna, em 29/5/95, por um 
Deputado, e também vamos entender como as posições podem mudar com 
tanta rapidez. Esse discurso diz o seguinte: "Sr. Presidente, senhores 
membros da Mesa, Deputados e Deputadas, demais presentes a esta sessão 
legislativa, a partir de amanhã, dia 30 de maio, nós, brasileiros, estaremos 
emprestando o ex-Presidente Itamar Franco ao nosso país irmão, na 
relevante função de Embaixador, reservada àqueles raros homens de espírito 
estadista e diplomático. 

Enquanto Vice-Presidente, durante o Governo Collor, Itamar Franco 
sempre manteve uma postura de não-envolvimento e discrição, em meio a 
uma grande rede de corrupção. Certamente deve ter sofrido várias tentativas 
de aliciamento e, no entanto, conseguiu seguir incólume em seu mandato. 
Tal postura mostrou-se de extrema relevância no momento em que assumiu 
a Presidência da República, diante de forte pressão e desconfiança quanto a 
sua capacidade de conduzir o País, num momento tão delicado. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Com a corrupção vigente, uma inflação superior a 50% ao mês, depois 

de poupanças confiscadas e uma convulsão social em andamento, qualquer 
nova ação já poderia ser considerada ousadia. Derrubando conjecturas de 
analistas políticos e tantos outros, Itamar mostrou-se firme, competente e 
corajoso. Introduziu o Plano Real, que conseguiu, sem grandes traumas, 
levar a inflação a índices baíxíssímos. O Plano Real tem, portanto, a cara de 
Itamar e todo o seu estilo". 

Pulando dois parágrafos, contínua o colega Deputado: "Mas há que se 
lembrar que, como Vice-Presidente e depois Presidente da República, esse 
juíz-forano de importante trajetória política trouxe de volta para Minas Gerais 
a discussão política nacional, fazendo com que, mais uma vez, Brasília 
passasse por Minas". 

E termina assim o discurso: "Hoje, Itamar se prepara para ocupar o 
relevante posto de Embaixador em Portugal, emprestando sua reconhecida 
capacidade às relações diplomáticas com esse país e povo que tão 
carinhosamente nos reconhece como irmãos. Venho, portanto, desejar-lhe os 
mais sinceros votos de felicidades e que Deus o abençoe nessa nova 
missão. Obrigado". 

Como podemos ver, é um discurso cantando loas ao Governador Itamar 
Franco, na época nomeado Embaixador. E a grande pergunta que fazemos 
é: mudou o Natal ou mudei eu? Tenho outras peças dessas, de outros 
parlamentares, que podemos ler em outras circunstâncias. Uma pessoa tem 
de perseguir sempre o norte para a sua ação, ou seja, um sentido para a sua 
ação. Se o Governador Itamar Franco recebeu tantos elogios e tantas 
congratulações anteriormente, será que não é o mesmo hoje, quando ocupa 
o cargo maior do Executivo deste Estado? Realmente, essa questão é 
interessante. Há também outros depoimentos, mais antigos ainda, de 
Deputados que falam contra o Vice-Governador, os quais, quando Deputados 
do então Governador, também o elogiavam em muitos aspectos. Hoje, como 
estão na Oposição, desconhecem que a realidade tem um determinado 
movimento e que as pessoas não carregam, em si, nem o mal absoluto nem 
o bem absoluto, mas são, antes de tudo, sujeitos de um processo histórico. 
Temos de analisar as críticas não como se fossem dogmas, mas no contexto 
de um processo histórico que está sendo construído. Concedo aparte ao 
Deputado João Leite, de quem não falei antes, mas foi o autor dessas 
belíssimas páginas, dessas belíssimas palavras e frases sobre o Governador 
Itamar Franco. 

O Deputado João Leite (em aparte)- V. Exa. não se lembra, mas, no início, 
falou que tinha sido o Deputado João Leite o autor do texto. 

O Deputado Durval Ângelo* - Não falei. Pode consultar as notas 
taquigráficas. Disse que estava dando prosseguimento à sessão nostalgia 
apresentada pelo Deputado João Leite. 
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O Deputado João Leite (em aparte)- A minha é mais nostálgica, mas a 

de V. Exa. é de 1998. A minha é de 1995. Qual é a data, por favor, 
Deputado? 

O Deputado Durval Ângelo* - Vinte e cinco de maio de 1995. Faz tanto 
tempo assim, Deputado? 

O Deputado João Leite (em aparte)- Pois é. A de V. Exa. é mais recente, 
porque é de 1998. Não faz um ano, V. Exa. se manifestou duramente contra 
o requerimento que impedia a discussão da Oposição na Casa. Gostaria de 
concordar com esse discurso que proferi em 1995. 

O Deputado Durval Ângelo* - Trarei um mais recente, de fevereiro ou 
março do ano passado. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Isso. Traga, que será interessante. 
Gostaria de concordar com esse discurso. Às vezes, lembro-me do que falei 
na minha outra atividade, enquanto jogador de futebol, especialmente quando 
faziam, contra nós, gols de mão. Ficávamos revoltados quando acontecia 
isso, e o juiz não percebia. Na linguagem do futebol, dizíamos que fomos 
roubados. Às vezes, acontecem gols de mão. Poderia até rever algo que 
disse naquele tempo, mas gostaria de concordar com o que disse em 1995. 
Tenho, pelo Governador Itamar Franco, esse respeito. Penso que é um 
homem que mereça respeito. Assumiu a Nação em um momento delicado e 
foi o autor do Plano Real de estabilização. Não concordo, hoje, com o que 
trouxe para Minas Gerais e com alguns setores do seu Governo. Não 
concordo com a questão da CASEMG e da ADEMG. Penso que o 
Governador é um homem honrado, como disse em 1995. Outro dia, tive a 
oportunidade- se quiser, pode resgatar isso também -de elogiá-lo pelo veto 
ao projeto dos cartórios, pelo qual temos lutado juntos nesta Casa. Então, 
concordo com o que disse. Estou esperando os outros levantamentos. Será 
interessante fazermos esses levantamentos. Será interessante levantarmos o 
que disse sobre os "requerimentos-rolhas" e sobre o desrespeito à Minoria. 
Gostei tanto quando falou sobre a questão da democracia, que tem de 
alcançar as minorias! Gostei muito, especialmente daquele parágrafo, com o 
qual aprendi muito. Pode até parecer ironia, mas creio que é uma peça 
interessante. Também V. Exa. gostou de partes interessantes do meu 
discurso, e as leu saboreando. Gostei. 

Não o reconheci, nesta manhã, quando V. Exa. cortou o som do microfone 
em que eu falava. O Deputado Miguel Martini está dizendo que cortou o do 
dele, também. Não conseguia reconhecer, nessa hora, aqueles momentos 
tão bonitos e poéticos de suas falas. Vai ser interessante resgatarmos e nos 
ajudarmos . 

Ratifico, rigorosamente, tudo que falei sobre o Governador Itamar Franco. 
Reconheço nele um homem íntegro, o que não posso dizer de todos os seus 
auxiliares. Temos acompanhado tudo. Espero que o Governador tome a 

~--------------------------------------------------------~ 
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atitude de tirar aquelas pessoas que não correspondem ao que ele é. 
Obrigado, Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Com relação às taxas, quero discorrer sobre 
duas emendas que apresentamos, juntamente com o Deputado Anderson 
Adauto. Espero ter o apoio da Oposição para elas. 

A primeira inclui no art. 7° o inciso XXIII, que diz respeito à incidência do 
imposto em operações de arrendamento mercantil, não compreendida a 
venda do bem arrendado ao arrendatário. E, no § 6°, o pagamento 
antecipado do valor residual descaracteriza o contrato de arrendamento 
mercantil. O que existe, hoje? As operações de "leasing" - existem decisões 
do Supremo, da Corte maior deste País - são operações disfarçadas de 
venda, para não se pagar ICMS. Grande parte das empresas de "leasing" 
tem sua sede em Barueri, em São Paulo, porque lá pagam quase nulo ISS, já 
que a operação se caracteriza como tal. 

Caso aprovemos essa emenda, ela gerará R$180.000.000,00 para os 
cofres estaduais, sem penalizar o consumidor, simplesmente impedindo que 
o Fisco seja burlado. 

A outra emenda, com certeza, contará com o apoio do Deputado João 
Leite, pois cobra do DPVAT, hoje grande máfia, R$3,00 dos R$49,90 do 
seguro obrigatório, usado para tantas coisas, mas não exatamente para o 
tratamento dos acidentados. Isso é um absurdo, pois é o Estado que atende 
os acidentados e arca com os problemas do trânsito e das estradas, sendo 
correto que seja beneficiado com esses recursos. A questão dos 
R$30.000.000,00 ou R$35.000.000,00 é mínima, e não vejo por que a 
Oposição, que defende os mais pobres e os excluídos do projeto neoliberal, 
não esteja a favor dessas emendas. Defendemos o projeto porque temos 
conteúdos a apresentar e podemos discuti-los com todos abertamente. 

Houve uma afirmação de V. Exa. que foi profética: aquela em que diz que o 
Governador Itamar Franco trouxe de volta para Minas Gerais a discussão 
política nacional, fazendo com que, mais uma vez, Brasília passasse por 
Minas. Essa frase poética é demonstrada no enfrentamento das políticas 
neoliberais do Governo Fernando Henrique Cardoso. A postura de Itamar 
Franco de denúncia e crítica está colocando, novamente, Minas Gerais na 
questão política nacional. Ele está, realmente, fazendo com que Minas 
levante sua voz contra o arbítrio, a exclusão, o desemprego; contra tantas e 
tantas mazelas que estão acontecendo neste Estado. Queremos deixar bem 
claro: mantemos a mesma posição. 

Espero que V. Exa. faça mais, que consulte os anais da Casa para ver qual 
era o requerimento que estava sendo discutido, o requerimento "rolha". Vou 
falar para os novatos - não para V. Exa., porque V. Exa. sabe muito bem o 
que é - o que é esse requerimento. É um requerimento, não previsto 
regimentalmente, que cessa qualquer processo de discussão e de 
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encaminhamento de votação e suspende qualquer requerimento que 
incida sobre o processo de votação. O requerimento em questão, baseado no 
art. 228, é o requerimento de encerramento da discussão a partir do 
momento em que no mínimo seis oradores tiverem feito uso da palavra. V. 
Exa. vai consultar os anais para ver qual é o requerimento. V. Exa. pode até 
solicitar cópia dele. Aí, poderemos comparar os dois. Como buscamos a 
verdade, se for provado o contrário por V. Exa., reconhecerei. Mas espero, 
também, que V. Exa. reconheça, porque, hoje, o requerimento em questão, 
que encerra a discussão, é diferente do requerimento rolha e muito diferente 
daquela coisa que o Bejani falou e carrega na cabeça. 

* - Sem revisão do orador. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotado o prazo 
destinado a esta parte, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a 
Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e 
de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Em primeiro lugar, lamento, profundamente, as 

palavras dirigidas à minha pessoa pelo Deputado Durval Ângelo, parlamentar 
por quem tenho admiração, devido à sua determinação e postura, e de quem 
não esperava uma colocação tão dura e desrespeitosa contra minha pessoa. 
Lembro ao Deputado que, em momento algum, citei-o nem acoplei-o ao 
chamado(- Palavras expungidas por determinação do Sr. Presidente). 

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V. Exa. que já solicitou à 
assessoria técnica da Casa que retirasse essa expressão dos anais, e o faz 
agora, pela segunda vez. 

O Deputado Alberto Bejani - Esclareço a V. Exa., Presidente desta Casa, 
que, há pouco, o Deputado Durval Ângelo falou que eu o estava usando na 
cabeça. Tenho certeza de que não o faço. Aliás, gostaria que V. Exa. 
retirasse, também, dos anais desta Casa, as palavras desrespeitosas 
daquele Deputado. 

O Sr. Presidente - Serão retiradas também, Deputado. 
O Deputado Alberto Bejani - Já terminarei, uma vez que não vou 

ultrapassar os 3 minutos que ainda tenho. Gostaria de dizer ao Deputado 
Durval Ângelo, já que não posso mais falar o nome desse medicamento, que 
não é normal usá-lo na cabeça. Tenho a certeza de que ele tem experiência 
própria com relação ao fato de não ser a cabeça o local desse medicamento. 
Espero que nosso respeito, que creio ser mútuo, continue não apenas até o 
dia 31 de dezembro, mas por todo o tempo em que tivermos contato na 

~--------------------------------------------------------------~ 
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Torço para que tenha muito 
sucesso em seus projetos, sejam "rolha" - creio que isso posso falar - ou de 
outro tipo. Espero não ouvir mais de V. Exa. uma colocação tão 
desrespeitosa e até indecente com relação à minha pessoa. Pode ter certeza 
de que este Deputado tem um respeito enorme por sua pessoa e por seu 
cargo. 

Concluindo, gostaria de fazer um apelo a V. Exa. Estamos no final do ano, 
época de festas, época santa. Pelo amor que o senhor tem a tudo, retire o 
"requerimento-rolha". Obrigado. 

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

apresentadas na reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 293 

Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 602/99, do Deputado Mauri 
Torres; 621/99, do Deputado Bené Guedes; 625/99, do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão; 626/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 633/99, do 
Deputado Paulo Piau; 637/99, do Deputado Djalma Diniz; 641/99, do 
Deputado Amilcar Martins; 643/99, do Deputado Antônio Andrade; 644/99, do 
Deputado Miguel Martini; 647/99, do Deputado Eduardo Brandão; 657/99, do 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e dos Requerimentos n°s 960/99, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, e 967/99, do Deputado João Paulo; de 
Turismo - aprovação, na 233 Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 608/99, 
do Deputado Anderson Adauto, e do Requerimento n° 946/99, do Deputado 
Márcio Cunha; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 323 Reunião 
Ordinária, do Requerimento n° 963/99, do Deputado Arlen Santiago (Ciente. 
Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXI do art. 232 do 

Regimento Interno, deixando para fixar a data em outra ocasião, 
requerimento do Deputado Luiz Tadeu Leite e outros, solicitando seja 
convocada reunião especial destinada a homenagear o Clube Atlético Mineiro 
pela campanha realizada em 1999. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite- Gostaria de elogiar o requerimento dos Deputados 

Rogério Correia e Luiz Tadeu Leite e o otimismo dos colegas com relação à 
vitória do Clube Atlético Mineiro. Espero que o Atlético consiga esse título tão 
importante, que persegue há muito tempo. Agora temos essa oportunidade, 
no domingo, e espero que o Atlético vença o jogo. Além disso, teremos essa 
reunião especial destinada a homenagear o Clube Atlético Mineiro. Esse 
tradicional clube de Minas Gerais, com tantos anos de fundação, foi o 
primeiro campeão nacional em 1971. Na história do campeonato brasileiro é 
o clube que mais pontos conseguiu, mas que, lamentavelmente, há tantos 
anos, não consegue novamente o título nacional. Agora, conseguiu a vitória 
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na primeira partida, e esperamos que consiga, no domingo ou na 
próxima quarta-feira, esse título tão sonhado pela sua torcida. Sei que será 
uma alegria muito grande para todo o Estado de Minas Gerais ter o nosso 
tradicional Clube Atlético Mineiro vencedor novamente, colocando mais uma 
estrelinha amarela no peito. O Atlético conseguiu o campeonato nacional, 
não conseguiu outros títulos, como o Cruzeiro Esporte Clube - o título da 
Libertadores e vencedor da Supercopa -, mas tem esse título nacional tão 
importante. 

Lembro ao Deputado Carlos Pimenta que o Cruzeiro foi o vencedor da 
Supercopa, e o Atlético se aproxima do bicampeonato brasileiro. A torcida 
está ansiosa e quero homenagear o Deputado Rogério Correia, atleticano, e 
também o Deputado Luiz Tadeu Leite, atleticano de Montes Claros. Aqui é o 
lugar para que o Atlético seja homenageado e sejam lembrados outros feitos 
do futebol mineiro. O futebol é importante para a sociedade e para a 
população de Minas Gerais. Nós não tivemos a volta do América Futebol 
Clube à primeira divisão, chegou perto, mas seria importante Minas Gerais 
ter três clubes na primeira divisão, e agora temos a oportunidade de ter o 
Atlético campeão novamente. 

Quero elogiar os dois Deputados pela iniciativa e espero que o Atlético 
vença essa expectativa, não só dos atleticanos, parece-me que V. Exa. Sr. 
Presidente, é torcedor do Atlético, mas também é o Presidente da 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, e, nesse evento, o Atlético 
representa os mineiros. Esperamos que V. Exa. consiga essa data para essa 
justa homenagem. Espero, que tanto o Deputado Rogério Correia quanto o 
Deputado Luiz Tadeu Leite, autores desse requerimento, possam se 
pronunciar e que todos nós estejamos torcendo pelo bicampeonato do 
Atlético. Muito obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Quero apenas mencionar que o 
requerimento foi propositadamente formulado ainda antes do resultado final, 
porque o Atlético Mineiro, pela sua bela campanha já está merecendo essa 
homenagem, independentemente do resultado final. Claro que, se for 
campeão, será muito maior o regozijo, porque a esta altura não temos mais a 
disputa entre o Atlético, o Cruzeiro e o América. A esta altura, a disputa será 
Minas Gerais contra São Paulo. É o Atlético Mineiro, Minas Gerais, contra o 
Corínthians. Quem é mineiro e tem mineiridade no coração, está torcendo 
pelo Atlético. Agora vejo até um simbolismo mineiro nessa disputa entre 
Minas e São Paulo, neste momento em que o Governo Federal é 
notoriamente paulista, está contra os interesses de Minas Gerais, estamos 
vendo uma equipe mineira representando o Estado contra São Paulo. 

Então, pedimos a V. Exa. que marque uma data e que todo o time titular do 
Atlético esteja aqui para receber a homenagem pelo que já fez e pelo que 
fará, se Deus quiser, com a vitória no próximo domingo. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Votação de Requerimentos 

O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho em que 
solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 
753/99, de autoria da Comissão de Fiscalização Financeira, que dispõe sobre 
o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Solicito a suspensão da reunião para 

entendimentos entre as Lideranças. 
Suspensão da Reunião 

O Sr. Presidente -A Presidência vai suspender a reunião por 1 minuto para 
entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria em pauta. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Requerimento n° 747/99, do Deputado Miguel Martini, em que solicita 

informações à diretoria do Conselho Estadual da Mulher a respeito das duas 
clínicas abortivas localizadas no Bairro Santo Agostinho com as 
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, queremos, 
antes de fazer o encaminhamento, lamentar, mais uma vez, o que falamos 
aqui, ontem. No dia 23/9/99, esse requerimento foi aprovado na Comissão. 
Outubro, novembro, dezembro: três meses depois, estamos votando um 
requerimento que exigia uma ação imediata desta Casa e dos órgãos de 
segurança pública do Estado de Minas Gerais. Não podemos mais aceitar 
essa tramitação tão morosa dos requerimentos. Aprova-se um projeto do 
Governador, quando há interesse, em quatro ou cinco dias. Esse 
requerimento exigia ação imediata da polícia. Se realmente existissem ou se 
existem essas clínicas de aborto, como vou dizer no requerimento, elas já 
poderiam ter mudado de endereço, ter dissimulado e feito tudo aquilo que 
seria necessário para burlar a segurança pública e a ação do Governo, 
porque o requerimento, três meses depois, será apreciado. Sr. Presidente, 
não podemos mais conviver com essa realidade. Temos que dar agilidade 
aos requerimentos aprovados, sob pena de nós, como parlamentares, 
ficarmos tolhidos do direito e do dever de fiscalizar a sociedade, de exigir 
ações enérgicas a tempo e a hora. 

Vejam os senhores: (- Lê requerimento em que pede sejam solicitadas à 
Diretora do Conselho Estadual da Mulher, Sra. Maria Isabel Ramos de 
Siqueira, informações precisas a respeito das duas clínicas abortivas 
localizadas no Bairro Santo Agostinho, incluindo os nomes e os respectivos 
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endereços, conforme foi denunciado por essa Diretora, em reun1ao 
conjunta das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos, no dia 23/9/99". 

Vejam, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, num debate público que 
fizemos, em que estava presente a Deputada Elaine Matozinhos, a 
representante, Sra. Maria Isabel Ramos de Siqueira, afirmou, nos microfones 
desta Casa - está gravado, e fizemos a reserva da fita -, que, no Bairro Santo 
Agostinho, existem, e é do seu conhecimento, duas clínicas de aborto 
clandestinas funcionando. Penso que o Deputado Carlos Pimenta, que 
também estava presente, lembra-se disso. 

Fizemos o requerimento imediatamente, para que ela nos desse os 
endereços das clínicas. Estava também presente uma Delegada de Polícia, 
de cujo nome não me lembro - talvez a Deputada Elaine Matozinhos se 
lembre -, e, pelo que me consta, nada foi feito. O nosso requerimento tinha 
de ser urgentemente aprovado. Tinham de ser tomadas iniciativas imediatas. 
E agora, três meses depois, estamos apreciando o requerimento, que, se for 
aprovado, vai ser publicado, encaminhado ao Secretário da Segurança 
Pública, não sei bem, até que chegue às mãos de não sei quem, para que se 
vá pensar em alguma solução. Ora, a sociedade não pode conviver com uma 
lentidão dessa. Não pode conviver com a inoperância do Poder Legislativo, 
que, nesse caso, não é possível. 

Está, então, aqui, uma demonstração clara de que temos de mudar, 
imediatamente, o Regimento desta Casa, para ganharmos mais agilidade. Já 
fizemos pedidos diversos a órgãos do Estado, e os requerimentos sequer 
saíram desta Casa, porque têm de ser aprovados em comissão, dali indo 
para a Mesa. Esta, no tempo certo, vai apreciar, dar o parecer; então, vem ao 
Plenário e, depois de aprovado, é enviado, para se obter a informação. Não é 
possível convivermos com essa morosidade. 

Se essas duas clínicas clandestinas, como ela afirmou nos microfones 
desta Casa, na Comissão de Direitos Humanos, existirem, ou existissem, 
houve tempo para que fossem mascaradas, fechadas, mudassem de 
endereço. E a sociedade fica, assim, desprotegida de uma ação enérgica 
deste Poder, que tem aprimorado a sua prática, aprimorado sua competência 
legiferante e fiscalizadora, mas, infelizmente, na questão da solicitação de 
informações, de ação imediata do Governo, não está respondendo aos 
anseios da sociedade e dos nobres pares desta Casa. 

Por isso, ainda tardiamente, estamos fazendo esta solicitação. Penso que a 
Polícia Civil não precisaria desse requerimento, porque estamos falando em 
público, estamos falando da tribuna do povo mineiro. Estamos falando de 
uma denúncia feita nos microfones de uma comissão da Assembléia 
Legislativa. Se não me engano, pedimos a reserva das fitas. Temos, 
inclusive, as notas taquigráficas, em que ela afirma, categoricamente, a 
existência dessas duas clínicas de aborto, próximas à Assembléia 

~--------------------------------------------------------~ 
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Legislativa. No momento, não nos forneceu os endereços, razão por que 
tivemos que apresentar requerimento para que fosse obrigada a informar isso 
aqui. Ou terá que desmentir o que disse. No entanto, ela o disse em público, 
e as notas taquigráficas colheram essa informação. O Deputado Carlos 
Pimenta e outros estavam presentes, fazendo parte desse debate. Não foi 
uma suposição nem uma interpretação do Deputado Miguel Martini. Foi uma 
declaração clara, objetiva e contundente. 

Lamento, mais uma vez, a lentidão na tramitação de requerimentos. Mas, 
ainda assim, quero encaminhar solicitando aos nobres pares da Casa que 
aprovem esse requerimento e sejam tomadas imediatas medidas para 
averiguar se essas clínicas ainda existem, para que sejam imediatamente 
fechadas e os responsáveis punidos por estarem assassinando pessoas 
inocentes. O aborto é um assassinato covarde, praticado contra um ser 
indefeso, por alguém que, talvez por irresponsabilidade ou outras razões, 
tenha engravidado e clandestinamente queira praticar esse assassinato. 
Nosso encaminhamento é no sentido da aprovação. 

Solicito que a Mesa dos trabalhos e o Presidente da Casa tomem 
providências imediatas, porque já são três meses passados. Considerando a 
impunidade, talvez essas clínicas ainda estejam funcionando, se, de fato, 
existirem, como denunciou essa representante do Conselho das Mulheres. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do 

PSDB queremos manifestar nossa posição quanto à votação desse projeto. 
Gostaríamos de reafirmar a posição do ilustre Deputado Miguel Martini, 
sabendo que a mesa tem muitas atribuições e que muitas obstruções podem 
ocorrer. No entanto, quando se trata de matéria prioritária devem ser 
estabelecidos critérios no sentido de encaminhar os requerimentos o mais 
rápido possível, para serem apreciados pelo Plenário e viabilizar o objetivo de 
cada Deputado. 

Em se tratando de aborto, acho que a matéria é muito importante, sendo 
necessário o estabelecimento de critérios para o encaminhamento dos 
requerimentos. Esse requerimento praticamente é de urgência. Sabemos que 
há o peso das obstruções, etc., mas há três meses o requerimento não 
prossegue em sua tramitação. Encaminhamos favoravelmente ao 
requerimento do Deputado Miguel Martini, porque sabemos que, como 
médicos, com vivência há muitos anos no ramo, os abortos acontecem 
principalmente e com muita facilidade de forma espúria nas classes média e 
alta. Ocorrem de forma ilegal, em desacordo com a Constituição brasileira e 
com os princípios que norteiam os conselhos regionais de medicina e o 
Conselho Federal de Medicina. 

Então, essa matéria deveria ter chegado mais rapidamente a esta Casa 
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para ser votada por este Plenário. Aliás, gostaríamos de solicitar aos 
ilustres pares que a aprovem, para que as medidas sejam tomadas por meio 
desse Conselho que, certamente, buscará as providências devidas junto ao 
Conselho Regional de Medicina. 

Então, com essa visão também queremos expressar a posição favorável do 
PSDB ao requerimento do Deputado Miguel Martini. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos. 
A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, venho hoje, com muita tristeza, ocupar esta tribuna para solicitar 
aos nobres pares que votem contra o requerimento do Deputado Miguel 
Martini. E justifico o motivo. 

Estávamos participando de uma audiência pública onde tratávamos de dois 
projetos que não eram abortistas nem levavam ao aborto, mas que quiseram 
caminhar nessa trilha, derrotando, em 1° turno, o nosso projeto nesta Casa. 
Durante a discussão, a companheira Bebela, do Conselho Estadual da 
Mulher, do Movimento Popular da Mulher, uma pessoa que, há décadas, 
trabalha com a questão da mulher, disse que existiam clínicas de aborto no 
Santo Agostinho. Aí, vimos o Deputado Miguel Martini formular esse 
requerimento, impondo à companheira Bebela uma situação de extremo 
constrangimento. 

Esta é uma casa do povo, democrática, onde devemos falar aquilo que 
sabemos e pensamos. Agora, exigir da Diretora Bebela que dê informações, 
sem sombra de dúvida é um constrangimento muito grande. Para esta Casa, 
não ficaria bem uma posição dessas. Poderia muito bem o Deputado ter 
encaminhado ofício ao Sr. Secretário da Segurança Pública, pedindo 
apuração. 

Quero, de público, dizer que, enquanto Delegada de Polícia, fechei 
inúmeras clínicas e algumas já estão reabertas, por falta de condenação da 
Justiça. Mas muitas foram fechadas, e os médicos condenados. 

Mas impor um constrangimento desse a uma Diretora do Conselho 
Estadual da Mulher, no meu entendimento, é inadmissível. Seria até 
imperdoável. Portanto, solicito dos nobres pares desta Casa que - no primeiro 
momento, já houve a derrota do nosso projeto da pílula do dia seguinte -, por 
gentileza, atendam ao apelo das mulheres e não imponham à Diretora do 
Conselho Estadual da Mulher o constrangimento de ter que fornecer essa 
informação. Se se quer buscar informação, que se faça um requerimento ao 
Sr. Secretário da Segurança Pública, mas que jamais a exija de uma Diretora 
do Conselho da Mulher, uma militante do movimento feminista, uma profunda 
conhecedora da situação da mulher, da situação feminina, e que merece o 
respeito desta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 

~--------------------------------------------------------------~ 
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público 

presente, gostaríamos de encaminhar a votação desse requerimento, mas 
queríamos falar rapidamente sobre algo de que já tratamos e que precisa 
melhorar nesta Assembléia Legislativa: a tramitação desses requerimentos. 

Tivemos a oportunidade de votar um requerimento relativo a violência 
ocorrida no jogo Atlético e Vitória, em setembro deste ano. Pedimos a 
apuração dos fatos ocorridos nesse jogo, onde foram detectado e registrado 
excesso de violência por parte da Polícia Militar. Foram levadas ao Brasil 
inteiro as imagens de violência no estádio. E vimos esse requerimento ser 
aprovado, parece-me que na semana passada. Essa votação dos 
requerimentos, na Assembléia Legislativa, ficou prejudicada em sua 
agilidade. O Presidente dizia que a demora se devia às obstruções, a viagens 
de alguns Deputados. Esses requerimentos deixam os Deputados em 
situação delicada diante da opinião pública. Refiro-me, também, às 
comissões, pois, às vezes, tem-se uma discussão da qual nasce um 
requerimento e, na audiência pública das comissões, estão envolvidos 
segmentos da sociedade que aguardam agilidade por parte da Assembléia 
Legislativa no encaminhamento desse requerimento. É complicado 
explicarmos para os diversos segmentos da sociedade que pode um 
requerimento demorar três meses para ser aprovado nesta Casa. Espero que 
enfrentemos a situação para que tenhamos maior agilidade na aprovação 
desses requerimentos. Verificamos que esse requerimento foi publicado no 
"Diário do Legislativo" no dia 30/9/99 e o parecer da Mesa foi publicado em 
30/10/99. Tivemos um mês para que a Mesa pudesse dar um parecer sobre o 
requerimento. Estamos no dia 15 de dezembro, e foi quando chegou o 
requerimento ao Plenário para votação. Queria, numa linha de muito respeito, 
pois a culpa não é só da Mesa, mas também das comissões, que poderiam 
ser mais ágeis em seus prazos e acabar com uma série de burocracias, 
colocar o assunto em discussão. Precisamos estar alertas para esse assunto. 
Da minha parte, quero ter o cuidado, na comissão, para que não demoremos 
a repassar para a etapa seguinte os requerimentos ali aprovados. 

Muitas vezes, especialmente nesses casos, quando temos uma prática 
ilegal, é justamente isso que o Deputado Miguel Martini pede: uma 
fiscalização de uma prática ilegal. Ouvimos a Deputada Elaine Matozinhos 
lembrar que, no tempo em que atuou como Delegada, fechou várias clínicas, 
como autoridade policial. Muitas vezes reclamamos da morosidade da ação 
policial, mas, nesse caso específico dos requerimentos, temos que fazer um 
"mea culpa" no sentido de que precisamos vencer algumas coisas que 
impedem uma maior agilidade nesses processos. Muitas vezes, isso nos 
deixa numa situação delicada. Eu, especialmente, assim fiquei, quando 
votamos o requerimento para as explicações do Comando da Polícia Militar, 
em relação à violência cometida em setembro no jogo Vitória e Atlético, 
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porque já se havia passado muito tempo. 

Outra coisa que conseguimos vislumbrar é que, passados três meses, essa 
nossa demora talvez tenha o mérito de nos mostrar que não conseguimos 
observar, por parte da Polícia Militar, nenhuma ação para explicar o que 
ocorreu no Independência, naquela noite. Lembro-me de que o Deputado 
Wanderley Ávila fez, desta tribuna, um pronunciamento veemente contra 
aquela violência. Outros Deputados também se pronunciaram, mas, até hoje, 
não tivemos conhecimento de uma ação efetiva da Polícia Militar, de quais 
foram as decisões tomadas pela Polícia Militar em relação ao fato ocorrido 
em setembro deste ano, no Estádio Independência. Achamos, também, que 
muitas vezes requeremos explicações das autoridades sobre seus atos, mas 
o envio dessas explicações para a Assembléia Legislativa é lento. Mas, 
nesse caso específico, creio que devemos vencer alguns entraves que nos 
impedem de ser mais ágeis nas respostas à sociedade. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja lembrar aos Deputados que, nesse 
período todo citado pelo Deputado Miguel Martini, ao se referir ao atraso na 
votação desse requerimento, os Deputados fizeram greve, obstrução e 
viajaram muito. Gostaria de compartilhar com todos esses Deputados a 
responsabilidade no atraso da votação não só desse, mas também de outros 
requerimentos. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - No encerramento do meu encaminhamento, Sr. 

Presidente, gostaria que V. Exa. pedisse o encerramento, de plano, da 
reunião, já que temos matérias importantes e não temos "quorum", como V. 
Exa., de plano, pode observar, para a continuação dos nossos trabalhos. 
Solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da reunião. 

O Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, solicito a recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Presidente - É regimental. Antes de solicitar que seja feita a 
recomposição de "quorum", a Presidência quer tomar como exemplo o que 
aconteceu nesta tarde. Nesta fase dos trabalhos, que vai das 15h15min até, 
no máximo, às 16h15min, temos cinco requerimentos para serem votados 
pelo Plenário e, pelo encaminhamento dado pelos Deputados - não quero 
dizer que foi um processo de obstrução que houve em cima desses 
requerimentos, quero crer que foi muito mais uma necessidade de alertar a 
Casa sobre o que estava acontecendo -, não vamos votar, pelo que estou 
vendo, nenhum dos cinco. Então, Deputados que antecederam o orador, 
Deputado João Leite, quero compartilhar com a Situação e com a Oposição, 
pois também concordo que as coisas não podem continuar desta forma: um 
requerimento é feito por um Deputado e realmente é urgente, mas vamos 
ficar 90 dias com ele aqui. Vou fazer minha parte, já estou determinando à 
assessoria da Casa que estude alternativas e proponho aos Deputados da 

~---------------------------------------------------------------J 
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Neste período em que estou na Presidência, gostaria de prestar esse 
serviço à Casa, desburocratizando esse processo. A Mesa é bastante 
responsável. A partir do momento em que aprovou, não haveria, talvez, a 
necessidade de ser referendado pelo Plenário. Estamos no final do ano, mas 
a Presidência assume o compromisso, com os senhores e com as senhoras, 
de que, quando os senhores voltarem das férias do final do ano, terá 
sugestões. Já coloca à disposição, inclusive, o Deputado que já está fazendo 
estudos informais sobre a mudança do Regimento Interno, que é o Deputado 
Durval Ângelo, e solicita aos Deputados que tiverem sugestões que procurem 
o Presidente da Casa ou o Deputado Durval Ângelo, para que possamos, no 
período de férias, ter as sugestões prontas, para que, no início do próximo 
ano, possamos, talvez até com um acordo de Líderes, fazer com que esses 
requerimentos tenham a celeridade que todos desejam. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, tanto na minha fala de ontem 
quanto na de hoje, em nenhum momento, responsabilizamos a Mesa pela 
morosidade dos processos. Denunciamos o que foi tema de debate na nossa 
comissão, por quase 1 hora, ou seja, que esse processo não atende. Esse é 
o problema. O processo de obstrução faz parte da democracia e desta Casa. 
Se há algo que está emperrando e que não está funcionando, temos de 
mudar o processo. Muitas vezes, na Comissão de Fiscalização Financeira, 
precisamos de pedir uma informação para votar um determinado projeto, 
mas, infelizmente, somente três meses depois temos o resultado, quando já 
passou a matéria. Então, gostaria de elogiar a Mesa, mais uma vez, como fiz 
tantas vezes, por ser apenas uma questão de justiça, porque tem trabalhado 
para dar mais celeridade aos processos e para aprimorá-los. Há muitas 
questões que ainda precisam ser corrigidas. 

Depois, Sr. Presidente, gostaria de aproveitar para dizer a V. Exa. que esta 
Casa sabe que fui eleito Presidente da União Nacional dos Legislativos 
Estaduais - UNALE -, com muita honra. Essa entidade representa os 
interesses de todos os Legislativos Estaduais deste País. Fui reeleito graças 
à compreensão de que o trabalho estava indo na direção certa. Isso exige o 
sacrifício deste parlamentar, Sr. Presidente, inclusive nas suas bases 
eleitorais, a fim de aprimorar o processo legislativo e as casas legislativas, 
valorizando o Poder Legislativo. Por diversas vezes, por aqui e por ali, ouve-
se dizer que o Deputado Miguel Martini está viajando muito. Viajo muito, sim, 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em defesa da UNALE e do Legislativo. Não 
ganho nenhum recurso com isso. Ganho apenas desgaste, trabalho e 
prejuízo eleitoral nas minhas bases, mas faço isso por convicção. Procuro 
fazer as minhas viagens em períodos em que não há votação. Nas terças e 
quartas-feiras, normalmente, estou aqui. Em conseqüência de ser Presidente 
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da UNALE, sou, também, membro do Conselho do Comitê Executivo da 
Conferência Parlamentar das Américas. Estamos ajudando os parlamentos 
da Argentina, da Venezuela e do México, para que possam se organizar nos 
moldes da UNALE, que já é uma referência internacional. Isso exige 
sacrifícios. É ruim para mim, que já estou me sacrificando em defesa do 
Poder Legislativo, inclusive no Congresso Nacional. Muitas vezes, nas 
comissões especiais, ouvi que estou fazendo viagens de turismo. Talvez 
devêssemos fazer como faz o Judiciário, ou seja, quando alguém é 
Presidente representativo, é afastado das suas funções para cumprir o seu 
papel. 

Aqui, não. Fazemos com nosso prejuízo, com nosso sacrifício. Mas 
continuarei fazendo, porque acredito que o Poder Legislativo é a garantia da 
democracia. Acredito na democracia, por isso acredito que o Poder 
Legislativo tem melhorado e tem que aprimorar-se ainda mais. Vou continuar 
lutando para isso. Se precisar me sacrificar, farei isso, porque acredito nessa 
proposta, no Poder Legislativo e na UNALE. 

A UNALE e o Poder Legislativo, hoje, são respeitados, coisa que não 
acontecia no passado. Queremos que sejam ainda mais, queremos corrigir 
problemas de dentro do Poder Legislativo. Hoje, o Congresso Nacional não 
discute mais matérias importantes sem ouvir a UNALE. Discutimos a reforma 
tributária. Estamos discutindo a lei de responsabilidade fiscal. Fomos 
convocados para discutir a reforma político-partidária. Então, o Poder 
Legislativo estadual está sendo ouvido, coisa que nunca foi neste País. 
Temos, hoje, uma frente parlamentar de 70 Deputados no Congresso 
Nacional. Tudo isso exige sacrifício. 

Estamos organizando parlamentos regionais. Organizamos o parlamento 
da Amazônia e do Sul e vamos organizar o do Nordeste. Isso exige viagem, 
sacrifício, o que faço com prazer, porque sei que estou contribuindo para 
melhorar as relações neste País. 

O Sr. Presidente- A Presidência gostaria de esclarecer, primeiramente, ao 
Deputado Miguel Martini que não citou o nome de V. Exa. Segundo, tenho 
certeza, não só a Presidência, como também todos os outros Deputados, 
reconhecemos o trabalho de V. Exa. no sentido de fazer com que as 
informações circulem entre os vários parlamentos brasileiros. Essas 
informações, efetivamente, enriquecem cada um desses parlamentos. Existe, 
por parte desta Presidência, o reconhecimento. 

A Presidência esclarece à Deputada Elaine Matozinhos que, no substitutivo 
apresentado pela Mesa foi retirado o nome da Diretora, o qual foi substituído 
pelo do Procurador-Geral. 

A Presidência verifica, de plano, que temos número suficiente de 
Deputados para a continuação dos trabalhos. 

-Vem à Mesa: 

~--------------------------------------------------------~ 
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Acrescente-se ao final do Substitutivo n° 1: "Requer ainda seja adotado o 
mesmo procedimento relativamente ao Secretário da Segurança Pública e ao 
Conselho Regional de Medicina". 

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1999. 
Hely Tarqüínio 
O Sr. Presidente- Foi apresentada ao Substitutivo n° 1 ao Requerimento n° 

747/99 uma emenda do Deputado Hely Tarqüínio, que recebeu o n° 1. Em 
votação, Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 747/99 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. 
Oficie-se. 

Requerimento n° 749/99, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando ao 
Secretário de Meio Ambiente informações sobre o licenciamento ambiental, 
para rebaixamento do lençol freático da mina do córrego do Feijão, localizada 
no Município de Brumadinho. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação 
do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o 
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda no 1, que 
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado o 
Requerimento n° 749/99 com a Emenda n° 1. Oficie-se. 

23 Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o tempo destinado à 13 Fase, a Presidência 

passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, persiste, neste Plenário, a falta de 

"quorum". V. Exa., de plano, pode percebê-lo. Como teremos a votação de 
projetos importantes, solicito que V. Exa. encerre, de plano, a reunião. 

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, em que pese à preocupação do 
Deputado João Leite de votar a matéria com a Casa cheia, quero colocar que 
ela está cheia, entretanto o processo está muito lento, e, por isso, alguns 
Deputados estão fora do Plenário. Sendo assim, solicitaria a V. Exa. que 
determinasse a recomposição de "quorum", para continuarmos os trabalhos. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, efetivamente, não 
temos "quorum" para votação, mas o temos para discussão. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de saber o número de 
Deputados em reuniões de comissões, tendo em vista que os Deputados 
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Márcio Cunha e Durval Ângelo estão dizendo que existe "quorum" devido 
a eles. Portanto, gostaria que a assessoria pudesse informar a V. Exa. esse 
número. 

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão) - A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição 
de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Responderam à chamada 

35 Deputados; com 7 Deputados em reuniões de comissões, temos "quorum" 
para o processo de votação. 

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

Faria, solicitando seja mantida a preferência regimental na apreciação das 
matérias constantes na pauta. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos de 

encaminhar contrariamente ao requerimento do Deputado Luiz Fernando 
Faria, pois pretendemos que haja uma inversão da pauta, porque temos o 
prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 705/99, do 
Governador do Estado. Existe uma emenda do Deputado Sebastião Costa 
para alterar a ementa desse projeto, que tem o objetivo de alterar a Tabela A 
da Lei n° 6.763. Na verdade, o "boeing 705", além de aumentar taxas, inclui 
novas taxas. Nas conexões feitas pelo "boeing 705" surgiram novas 
emendas, generosas novas emendas para os cofres do Governo, que, como 
estão dizendo alguns órgãos da imprensa, tenta preencher o rombo do 
Executivo com novas taxas. Hoje, surgiu a chamada CPMF da segurança. 
Tínhamos já criada pelo Governador do Estado, quando Presidente da 
República, a CPMF da saúde, que veio para dar dinheiro ao SUS. 
Infelizmente, o que estamos vendo no SUS? Absolutamente nada. 

Apesar de pagarmos essa contribuição, nada acontece. O Governador 
Itamar Franco inova. Tem a CPMF da segurança, lançada na tarde de hoje; 
na escala do "boeing 705", no 2° turno, chega esse novo passageiro, 
indigesto para a população- a taxa de segurança pública. 

Para termos segurança pública, além dos impostos que são pagos e das 
taxas já cobradas pelo DETRAN, temos agora a CPMF da segurança, e foi 
muito bem lembrado pelo Deputado Alberto Bejani: a segurança pública 
infelizmente está carente, necessitada de uma reformulação. Não é possível 
continuarmos dessa maneira. Ninguém mais confia na segurança pública que 
temos, porque não consegue responder às necessidades do cidadão . 

Já temos números da Polícia Federal - 12 mil guardas privados, 
particulares, no Estado. Isso é da maior gravidade, porque esse contingente 
é maior do que o da Polícia Civil. Temos pouco mais de 8 mil homens na 
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Polícia Civil, enquanto a guarda particular já está com mais de 12 mil 
homens. Olhem a situação que estamos vivendo: será que é com a criação 
da CPMF da segurança pública, cobrando do cidadão e da cidadã, que 
teremos segurança pública eficiente? Será que a Assembléia Legislativa, no 
orçamento do Governo que passou por esta Casa, destinou para a segurança 
pública aquilo que é necessário? A Assembléia Legislativa tem consciência 
de quanto destinou para a segurança pública? É prioridade? Será que a 
Assembléia Legislativa não tem como sua responsabilidade modernizar as 
legislações? As legislações da segurança pública remontam aos idos de 
1940, no caso da Polícia Civil. A Polícia Militar remonta aos anos 60, e o 
Poder Legislativo tem que fazer a sua "mea culpa". Não assume a sua 
responsabilidade de modernizar as legislações da segurança pública. 
Quando foi pensado esse modelo de segurança pública, Minas Gerais não 
tinha quase 17 milhões de habitantes. Belo Horizonte não tinha 2.100.000 
habitantes. Juiz de Fora e Uberlândia são hoje cidades marcadas pela 
violência. É interessante avaliarmos isso. Achamos que a violência está 
sempre nas regiões mais pobres. E a região menos violenta do Estado é a do 
Jequitinhonha e do Norte de Minas, deixando para Uberlândia, Juiz de Fora, 
Belo Horizonte o recorde das cidades mais violentas. 

Será que é com a CPMF da segurança ou "narcotaxa", ou o nome que for 
dado a essa taxa, que resolveremos esse problema? Iremos resolver esses 
problemas dessa maneira ou com legislações que modernizem o sistema? 
Com legislações que tragam fiscalização, controle da ação policial? Ou seria 
com a mudança de mentalidade, para que tenhamos um sistema de 
segurança com policiais servidores públicos e com efetiva resposta ao anseio 
da população? 

Acompanhamos, recentemente, o Plenário desta Assembléia rejeitar uma 
emenda de minha autoria, que concedia indenização aos policiais mortos ou 
tornados incapazes em serviço. A base de Governo da Assembléia 
Legislativa rejeitou, disse que o Governo não tem condições para pagar isso 
aos policiais. E, agora, eu e o Deputado Alberto Bejani apresentamos, há 20 
dias, um projeto de lei, não mais uma emenda, concedendo essa 
indenização. E o que faz o Governo? Pega carona. O mesmo Governo que 
disse "não", que instruiu os Deputados a votarem "não", esse mesmo 
Governo agora envia projeto à Casa pegando carona na proposta do 
Deputado Alberto Bejani. E o que é mais grave, oferecendo muito menos do 
que o valor que propúnhamos na emenda, o qual era um pouco mais do que 
R$60.000,00. 

Gostaria de dizer que o Governo oferece pela vida dos policiais 
R$25.000,00. Esses, que estão colocando a vida em risco, quando há falta 
de pessoal nas ruas. Hoje a Comissão de Direitos Humanos recebeu 
denúncia de vários policiais, que ligaram dizendo que a Polícia Militar está 
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colocando-os individualmente nas ruas, sem equipe. Então, estamos 
fazendo requerimento ao Comando da Polícia Militar, porque é inaceitável 
colocar um policial sozinho nas ruas. Mas este Governo pensa que a vida de 
um policial e a sua integridade física valem R$25.000,00. E muitas vezes 
criticamos o Governo Covas, mas lá já é lei, e o valor é de R$50.000,00, 
enquanto estamos propondo R$60.000,00. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sras. e Srs. Deputados, venho encaminhar o 

requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, pedindo que seja mantida a 
preferência regimental na apreciação das matérias constantes na pauta. 
Evidentemente há uma manobra regimental, já que consta no nosso 
Regimento, portanto é justo que o Deputado Luiz Fernando Faria apresente 
matéria dessa natureza. 

O que está em jogo é algo que a sociedade de Minas Gerais precisa saber, 
porque não teve o tempo devido para vir a esta Casa mostrar a sua 
preocupação, dar a sua contribuição, mostrar, inclusive, onde seria 
devidamente aplicada, porque trata-se de uma contribuição que sairá do 
bolso do contribuinte, que já está tão penalizado em tudo que faz neste País. 
Muitas vezes, as pessoas não percebem o que se paga de impostos neste 
País. A partir do momento em que qualquer pessoa, seja rica, seja pobre, vai 
a um supermercado e compra o seu arroz, o seu feijão, o seu leite, mal 
sabem os brasileiros, os mineiros, que pagam ali, em média, 32% de 
impostos: impostos para Prefeituras, impostos para o Governo do Estado, 
impostos para o Governo Federal. 

É isso que está em jogo. As grandes empresas, que têm consultoria 
jurídica, contabilidade aperfeiçoada, entendem, às vezes, muito mais da 
legislação do que o próprio Governo, e sonegam licitamente. É a chamada 
sonegação legal. Documentalmente, está tudo perfeito, sem nada que 
desabone essas empresas. Mas e o micro, o pequeno e o médio 
empresários, que não têm consultoria jurídica nem assessoria contábil? 
Ficam competindo com desigualdade, com injustiça e com a corda no 
pescoço. Se sonega, e sonega mal, o fiscal o pega. Se a fiscalização o pega, 
torna-se inadimplente. Como é pequeno, todos pisam em cima dele. 
Portanto, a injustiça cometida neste País com relação à área tributária é algo 
que o povo precisa começar a perceber para que possa reagir. Muitas vezes, 
as manifestações neste País são de cunho político, ideológico, importantes, 
mas, às vezes, deixa-se de liderar processos muito mais relevantes, que 
afetam a vida das pessoas no dia-a-dia, como é o caso dos tributos. 

Esse requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, mantendo a ordem 
dos trabalhos, é para que a Oposição não venha com manobras de 
obstrução. É evidente que o projeto apresentado pelo Governo cria novas 
taxas, novos ônus, nova forma de tirar dinheiro do bolso de todas as 

~------------------------------------------------------------~ 



pessoas, pobres e ricos. É exatamente isso que o requerimento vem 
fazer. 

1122 

Conversamos bastante sobre as 129 novas taxas que irão onerar o bolso 
do contribuinte. Quando uma padaria, por pequena que seja, tem que pagar 
seus R$300,00 por ano, para manter sua atividade ou obter seu alvará, não 
pensem os consumidores de pão que essa padaria não fará reajuste. Quem 
vai pagar isso, ao final, não é o dono da padaria, é o consumidor, que vai lá, 
comprar o seu pão de cada dia. Essa obstrução é importante, até mesmo 
para que a sociedade mineira possa entender o que está se passando nesta 
Casa. 

Mas existe um fato muito mais grave do que o projeto do Governo. Ele tem 
essa prerrogativa. O Executivo pode, perfeitamente, mandar projetos a esta 
Casa, propondo a criação de novos impostos, novas taxas. Isso está no 
processo democrático. Cabe a esta Casa discutir e analisar. O que estamos 
questionando, no projeto das 129 taxas, é exatamente o tempo. No passado, 
sei que esse questionamento existiu. Apoiei o Governo anterior e, 
evidentemente, votamos favoravelmente. Damos a mão à palmatória. Mas o 
povo mineiro deu uma votação esmagadora ao Governador Itamar Franco. 
Como uma pessoa que consideramos de bem, como ex-Presidente, o povo 
tem a expectativa de que as coisas mudem. Se não é para mudar as coisas, 
qual a razão de o povo ter votado maciçamente no Sr. Itamar Franco? Está 
havendo, na verdade, um rompimento do contrato eleitoral feito com a 
sociedade mineira, imprimindo a esse povo tão sofrido mais taxas, mais 
impostos, menos sobra de dinheiro do salário para comprar o seu leite, o seu 
pão, o seu arroz. Essa é a realidade que estamos verificando. Mas pior do 
que isso é exatamente a Assembléia Legislativa se arvorar de Executivo e 
propor coisas novas. Considero esse projeto que foi lido pelo Deputado 
Eduardo Daladier sobre a chamada "narcotaxa" esdrúxulo, é o chamado 
"frankenstein", porque esta Casa não poder propor a criação de taxas e de 
impostos. Essa é uma prerrogativa do Executivo. 

Lamento muito que o Presidente desta Casa esteja patrocinando a criação 
de um monstro para a sociedade, as chamadas "narcotaxas". Fico 
constrangido, porque é da minha terra, Uberaba, Triângulo Mineiro, e, 
evidentemente, a nossa região passa a dar uma contribuição negativa para 
todo o Estado. Recebi uma correspondência da Federação da Agricultura de 
Minas Gerais, que tem uma posição muito clara. O Instituto Mineiro de 
Agropecuária já recebe 27 taxas, nos produtos rurais, para sua manutenção, 
e, agora, estamos criando outras taxas embutidas nesse projeto, que é da 
parte sanitária, do Governo Federal, também colocando mais dinheiro para 
ele. Ora, cada animal que se movimenta neste Estado, seja de uma 
propriedade a outra, seja indo para leilão, paga uma taxa de R$0,47. 
Portanto, é um volume de recursos bastante significativo. E o Governo agora, 
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em cima de uma coisa já existente, coloca nova taxa, arrancando o 
dinheiro já existente, para quê? Para usar mal. E não é só o Governo Itamar 
Franco que usa mal o dinheiro. Governos, de um modo geral, usam mal o 
dinheiro. 

Precisamos, evidentemente, buscar nova forma de administrar, sobretudo 
os recursos do DETRAN, os do Fundo de Segurança, porque esses fundos já 
existem. Os recursos são mal aplicados, não chegam à segurança. E, 
evidentemente, os recursos da "narcotaxa" vão para equilibrar as finanças do 
Governo, vão ser mal usados e entrar no processo de corrupção que existe. 
Não pensem os mineiros que, no Governo Itamar Franco, não existe 
corrupção. Existe sim, e da grossa. Precisamos localizar onde está, para 
punir. Esse é o dever da Oposição. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, vejo que não há "quorum" 

suficiente para a votação deste requerimento. Peço, portanto, o 
encerramento, de plano, da reunião. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como temos matéria 
importante na pauta, solicito a recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum". Com a palavra, 
o Sr. Secretário. 

O Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandão)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados; há, portanto, 

"quorum" para votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria, ficam 
prejudicados os requerimentos apresentados pelos Deputados Miguel Martini 
e Paulo Piau, em que solicitam a inversão da pauta da reunião. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 351/99, do Deputado Chico 
Rafael, que altera dispositivos da Lei n° 12.708, de 29/12/97, que institui o 
Micro Geraes e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A 
Comissão de Turismo opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, 
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o 
prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina por sua aprovação na forma 
do Substitutivo n° 2, que apresenta. Nos termos do inciso IV do art. 279 do 
Regimento Interno, terá preferência na votação o Substitutivo n° 2, 
apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando o adiamento da 
votação do Projeto de Lei n° 351/99. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 

saber - e teremos tempo agora, com a discussão das Lideranças do PSDB e 
da Minoria - a razão do pedido de adiamento de votação do Projeto de Lei n° 
351/99, por parte do Líder do Governo. 

Sabemos que esse projeto mereceu ampla discussão na Assembléia. 
Nestes últimos dias, sua discussão culminou em acordo entre os Líderes 
para a sua votação. Sabemos também que o Governo, nos últimos 
momentos, tentou apresentar várias emendas a ele. 

Entendemos e reconhecemos o valor de projetos como esse, porque, 
apesar de carregar em si uma polêmica, mereceu muita discussão. Esse 
projeto foi apresentado na Assembléia Legislativa e foi publicado no "Diário 
do Legislativo" no dia 26/5/99. Foi amplamente discutido pelas comissões e 
mereceu a apreciação dos diversos partidos, dos Deputados e das 
Deputadas. 

Creio que é essa a nossa expectativa enquanto Oposição. O Deputado 
Chico Rafael aguarda há muitos meses a aprovação desse projeto e já teve a 
paciência de aguardar a sua tramitação. Por diversas comissões, recebeu 
parecer de constitucionalidade e legalidade. Foi discutido na comissão de 
mérito, recebeu substitutivos, recebeu emendas, da maneira correta, da 
forma como um projeto deve ter o seu encaminhamento, a sua tramitação na 
Assembléia Legislativa. De maneira contrária, vemos outros projetos 
chegarem a esta Casa, serem publicados e, quase imediatamente, sem 
passarem por comissões, são aprovados em tempo recorde. É interessante 
que um projeto, quando tem esse tempo de discussão na Assembléia 
Legislativa, tem esse tempo de discussão entre os Deputados, dá 
oportunidade, também, para a manifestação de diversas entidades da 
sociedade civil. Há várias manifestações de entidades em relação ao projeto 
do Deputado Chico Rafael. Pensamos que é dessa maneira que devemos ter 
a tramitação dos projetos na Assembléia Legislativa. O projeto foi 
apresentado em maio, na Assembléia Legislativa, e em julho ainda recebia 
correspondências, fazendo considerações sobre ele, dando oportunidade 
para a manifestação da sociedade civil. O que não podemos aceitar, na 
Assembléia Legislativa, são os projetos a jato com tramitação como a do 
"Boeing 705". Esse "boeing", a cada escala que faz, recebe uma generosa 
emenda, uma emenda não generosa para com a sociedade de Minas Gerais, 
muito pelo contrário, é maldosa. Parodiando um outro parlamentar desta 
Casa: é um verdadeiro saco de maldades, do Governo para com a população 
de Minas Gerais. A CPMF da segurança ou "narcotaxa", que faz parte do 
saco de maldades, é impressionante. Nesse saco de maldades encontramos 
um "frankenstein", totalmente inconstitucional. Penso que a Oposição deve 
tomar a decisão de argüir a questão na justiça, embora se trate de um gesto 
extremo. Esta é uma Casa de leis, que deve ter cuidado no que se refere à 
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tramitação dos projetos. Vimos, recentemente - e alguns Deputados se 
manifestaram -, o que ocorreu na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 
Houve a apresentação, por parte do Prefeito, de um "frankenstein", que 
praticamente privatiza o trabalho da SLU. Houve, também, emendas do tipo 
"frankenstein", por parte dos Vereadores. Ouvimos a denúncia de vários 
Deputados em relação a isso. Nesse saco de maldades, também há 
emendas do tipo "frankenstein". A cada momento que esse "boeing" faz suas 
escalas, ele traz para si, desse saco de maldades, mais uma maldade. 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, dada a nossa posição contrária, 

queremos solicitar o encerramento, de plano, da reunião, porque, novamente, 
não temos "quorum". Solicito que V. Exa. responda a essa questão de ordem, 
solicitando o encerramento, de plano, da reunião, por falta de "quorum". 

O Deputado Antônio Júlio - Apesar de ouvir o discurso de encaminhamento 
do Deputado João Leite, alguns Deputados estão do lado de fora, ouvindo e 
assistindo pela televisão. Não estão presentes, mas acompanham esse belo 
discurso. Para não haver nenhuma dúvida, solicito a V. Exa. a recomposição 
do "quorum". 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do "quorum". Com 
a palavra, o Sr. Secretário. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha) - Foram apontados em Plenário, 

Sr. Presidente. Essa Secretaria indaga a V. Exa. quantos Deputados estão 
em reuniões de comissões. 

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados; há 4 
Deputados em reuniões de comissões, perfazendo um total de 42 Deputados. 
Portanto, temos "quorum" para a continuidade dos trabalhos. 

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental o pedido. A Presidência vai proceder à 

verificação de votação; para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus 
lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 35 Deputados; "não", 1 Deputado; não 

houve nenhum voto em branco, totalizando 36 Deputados; há 4 Deputados 
em reuniões de comissões, perfazendo um total de 40 parlamentares. Com a 
presença do Presidente e do Deputado que solicitou a verificação, está, 
portanto, ratificada a aprovação do requerimento. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Sim, Sr. Presidente. Gostaria de saber de V. Exa. 
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em qual artigo do Regimento se apoiou para contar a presença deste 
Deputado. 

O Sr. Presidente - A Presidência fez um comentário, mas não computou a 
sua presença, porque havia mais de 40 Deputados em Plenário. 

O Deputado João Leite - Gostaria que o senhor me explicasse em qual 
artigo, apenas para conhecimento. 

O Sr. Presidente - É impossível um Deputado acompanhar um processo de 
verificação sem estar presente. É lógico. 

O Deputado João Leite - Mas eu gostaria de saber qual é o artigo. 
O Sr. Presidente - A Presidência acabou de dizer a V. Exa. que é questão 

de bom senso. Não é possível V. Exa., estando ausente, solicitar à 
Presidência verificação de votação. Naturalmente, tivemos que contar a sua 
presença. 

O Deputado João Leite - Obrigado. Vou tentar saber o artigo, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em 2° turno, do Projeto 
de Lei n° 705/99, do Governador do Estado, que altera a Tabela A da Lei n° 
6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas 
Gerais e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno, com as 
Emendas n°s 1 a 5, que apresenta. Continua em discussão o projeto. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Andrade. 
O Deputado Antônio Andrade* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, 

aqui, encaminhar favoravelmente a esse projeto, o Projeto de Lei n° 705/99. 
Ele não é o bicho-papão que a Oposição diz ser. É sempre difícil e indigesto 
aprovar projeto que cria taxas. Mas muitas taxas desse projeto já foram 
criadas. 

Vi o trabalho dos relatores, Deputado Antônio Júlio e Deputado Rêmolo 
Aloise. Eles deram forma ao substitutivo a esse projeto, que vem ao encontro 
aos interesses do povo mineiro e do Governo do Estado. Quero afirmar que 
esse projeto é bastante favorável. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes nas galerias, voltamos à tribuna para fazer uma análise, com a 
consciência tranqüila, do Projeto de Lei n° 705/99. Todos já gravaram o 
número desse projeto, porque expressa, frontalmente, o interesse do 
Governo em buscar no bolso do povo mais arrecadação. O próprio 
Governador, em sua mensagem, justifica sua posição para a Assembléia, 
alegando a diversificação de receitas, para buscar o equilíbrio das contas 
públicas. O Presidente Fernando Henrique não declarou nenhuma moratória 
quando assumiu o seu segundo mandato, mas o Governador Itamar Franco, 
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além de decretar a moratória, que prejudicou sensivelmente Minas 
Gerais, não buscou o equilíbrio das contas públicas com o Governo Federal. 
Propôs algumas reformas no início de seu Governo, inclusive a anistia fiscal. 
A Oposição fez coro com a Situação para melhorar o equilíbrio das contas 
públicas, com o objetivo primeiro de pagar o 13° salário aos funcionários. 
Entretanto, observamos que esta Casa, para tudo que quis legislar durante o 
ano, agiu de maneira diferente. 

A tramitação desse projeto foi muito rápida. Em dez dias, chegou à Casa e 
já foi aprovado em 1° turno. Esta Casa, como dizia, todas as vezes que vai 
votar matéria de interesse do povo tem praticado a cultura da consulta 
popular, através das representações, dos sindicatos, dos setores 
interessados no assunto discutido. Por exemplo, o código sanitário foi 
intensivamente estudado, através de seminários, fóruns, ciclos de debates, 
etc. Esse procedimento foi sempre proposto pela maioria dos partidos de 
esquerda, pelo sindicalismo e pelos funcionários públicos. Quando há um 
projeto de importância para o conjunto da sociedade, esta Casa tem acolhido, 
de forma técnica, a vontade de todos os seus segmentos. 

Então, o código sanitário -que foi usado pelo Governo como desculpa para 
as taxas - foi muito bem estudado nesta Casa. Essa lei foi muito bem 
elaborada, e gostaríamos de homenagear o Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, autor do projeto, que teve o apoio de todos os Deputados e do 
Governo. Além desse, outros projetos também foram profundamente 
analisados, a fim de configurar em leis vindas das bases, da consulta ao 
povo. 

No entanto, esse projeto das taxas vai pesar diretamente no bolso do 
contribuinte, porque todas as taxas, tributos e impostos são pagos pelo povo. 
O povo paga muito caro para viver numa sociedade que pretende ser 
organizada. Não houve ciclo de debate nem fórum, não houve nada. Em dez 
dias o projeto aqui chegou e tramitou. A base do Governo, que tem partidos 
de esquerda, como o PT e o PSB, cujos integrantes tanto gostam de debater 
para conseguir uma lei bem-elaborada, que venha da base da pirâmide, quer 
dizer, do povo, aquiesceram nisso. Não houve tempo para que o projeto 
fosse analisado. 

Quando foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, o Deputado 
Antônio Júlio, preocupado com o excesso de taxas - gostaria de prestar uma 
homenagem ao Deputado Antônio Júlio, que sempre foi coerente em suas 
posições e, mesmo sendo da base de apoio do Governo, teve a franqueza, a 
consciência e, sobretudo, a responsabilidade de cortar inúmeras taxas, 
deixando aquelas que no seu conceito eram razoáveis -, apresentou um 
substitutivo, que foi aprovado nessa Comissão, retirando mais de 70 taxas 
que incidiam no bolso do contribuinte. Essas taxas foram caracterizadas 
principalmente no Instituto Mineiro de Agricultura e na Secretaria da Saúde, 
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principalmente no serviço de vigilância epidemiológica, que é muito 
importante. A saúde do ser humano, no código sanitário, é integrada, pois 
esse código é perfeito. É até bastante utópico, porque cuida da vida integral 
do cidadão, desde a hora em que nasce, chorando até a hora em que parte, 
deixando muita gente chorando também. Durante toda a vida da pessoa, o 
código sanitário é o maior guarda-chuva que o cidadão tem. Sei que para 
bancar isso é preciso dinheiro. Mas o Estado tem um orçamento de 
aproximadamente R$14.000.000.000,00. Então, há muita reserva de 
contingência. O Governador está pedindo à Assembléia autorização para 
suplementar o orçamento em mais de 10%, ou seja, R$1.400.000.000,00. O 
Governo tem um orçamento todo maquiado. Os senhores das galerias e os 
Deputados sabem que o orçamento é fictício e maquiado. O orçamento é 
elaborado, é construído. Não existe nada de orçamento participativo. No ano 
que vem, façam um acompanhamento progressivo. Estou até propondo ao 
Presidente Anderson Adauto que nos dê elementos, a fim de 
acompanharmos "pari passu" a execução real do orçamento. 

Todos sabemos que não adianta tapear o povo - o orçamento tem muitas 
mazelas. É fabricado, maquiado com projeções falsas de ICMS, que será 
recolhido por firmas que já quebraram! Isso tudo é uma farsa, mas já que é 
cultura, só esse Poder Legislativo pode mudá-la. 

Aqui estão os Deputados Miguel Martini, João Leite e outros, e todos 
sabem que é dessa forma. Estou requerendo, como Deputado, à Escola do 
Legislativo um curso sobre circulação de riquezas, sobre orçamento e outros. 
Alguns Deputados, tecnicamente, são bem-instruídos, outros não. Quero 
chegar a esse ponto, para provar que a tramitação aqui ocorre de forma 
aleatória, pela força do Executivo, que se impõe ao Legislativo, e os prazos 
aqui são cumpridos de forma irregular, a parte temática das comissões ocorre 
com a metade do tempo, porque o Governador pede regime de urgência. As 
reuniões são realizadas nas Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Orçamentária com a metade do tempo e às vezes programadas até para as 
9, as 1 O horas da noite, quando sai a publicação e chega aqui para entrar 
logo na pauta e ser discutida e votada pela manhã. Quero mostrar que essas 
tramitações são todas cheias de "maracutais", usam mecanismos espúrios, 
ainda que baseados no Regimento Interno. 

Isso passou de forma subterrânea no 1° turno. Cumprimos o nosso papel e 
fizemos obstruções que deveriam ser feitas, votamos contra, mas o "Boeing 
705" está aí, voando, para aterrissar num aeroporto seguro, e o povo vai 
pagar por essa aterrissagem, e muito caro. 

São muitas taxas, e, com relação ao tempo, à tramitação, o Executivo 
impõe à Casa constantemente essa pressa. A nossa posição é contrária à da 
base do Governo, que apóia o fato de o Governador impor aqui a sua 
vontade. Temos aqui o exemplo de uma verdadeira derrama. Quando 
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Tiradentes conspirou, foi por esse motivo. Será que estamos provocando 
um atavismo? É a pergunta que faço. Será que o povo não vai conspirar de 
novo? Fatos que já ocorreram no passado, pelos mesmos atores que hoje 
somos nós, que nos identificamos com aqueles que já morreram, em vista de 
uma conspiração justa, quem sabe está na hora? 

Não estou dizendo que o povo tem de fazer revolução, nem conspiração, 
mas faz-nos pensar isso. O povo já não agüenta as taxas e ainda que sejam 
destinadas a fazer face a despesas específicas, do órgão arrecadador, tem 
taxa aí que é inconstitucional, é indivisível. A taxa tem de ser divisível, e 
voltar especificamente para onde foi arrecadada, de forma justa, equânime, 
eqüitativa. Então, começamos a pensar, e fica um questionamento: será que 
muitas dessas taxas não são inconstitucionais? Entendemos também que o 
Governo dá a desculpa de uma medida provisória. Essa medida provisória foi 
publicada no dia 25/11 pelo Presidente da República, e no dia 25/11 o 
Governador mandou a mensagem a essa Casa, já tendo cuidado, no dia 18, 
a Secretaria da Fazenda, desse mesmo assunto. A nossa preocupação é 
com relação à urgência com que foi encaminhada a esta Casa, a urgência 
com que a base de Governo apoiou o projeto. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Hely Tarqüínio, muito 
obrigado por este aparte. Gostaria de dizer que o Deputado Durval Ângelo foi 
quem orientou a base governista para inscrever seis, para nos empurrar o 
famoso "requerimento-rolha". Se quisesse discutir não teria feito esse 
requerimento. Se quisesse falar teria oportunidade, era só não fazer esse 
requerimento. Poderia se inscrever, teria 30 minutos, mas o que percebemos 
é que, na verdade, não quer discutir o projeto. Quer se aproveitar do nosso 
tempo, já tão exíguo. Aliás, até o meu cassou, quando estava na Presidência. 

Queria parabenizá-lo, Deputado Hely Tarqüínio, pelo raciocínio que V. Exa. 
está fazendo, e dizer que é absolutamente correto, porque, vejam bem: 
ontem acabamos de votar esse projeto e saímos correndo para a Comissão, 
porque já estávamos convocados para votar, a toque de caixa, o 2° turno de 
votação na Comissão de Fiscalização Financeira. Lá fui induzido a dar 
parecer favorável a algo em que, depois de ouvir melhor, depois de ouvir os 
técnicos, depois de me aprofundar melhor na questão, percebi que havia um 
grande equívoco. A motivação que me deram era que o processo de "leasing" 
estava burlando o fisco do Estado, daí por que deveríamos cobrar 18% para 
os carros novos e 12% para os usados. Ora, esse fato levou-me a dizer: se é 
um projeto bom, vamos aprová-lo. Mas, avaliando hoje, descobrimos que 
esses 18% e esses 12% vão acabar recaindo novamente sobre o usuário, 
sobre quem vai comprar o bem. É por isso que perguntamos: por que votar 
apressadamente, açodadamente? Vamos deixar para o ano que vem, 
quando poderemos discutir, fazer uma boa análise da situação, porque temos 
interesse em votar conscientemente. 

~--------------------------------------------------------------~ 
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No momento em que fui convencido de que era bom, dei até o meu 

voto favorável, mas percebi que há esse risco de ser repassado, mais uma 
vez, para o contribuinte. E fico preocupado com a voracidade desse Governo. 
Não bastava o absurdo daquelas 129 taxas que estavam sendo criadas, 
vieram mais. Mais essa do ICMS, mais a do DPVA T. A do DPVAT até que 
poderíamos discutir melhor. Poderíamos ampliar essa discussão, para fazer 
uma análise, para saber se não é mais uma vez algo que vai cair sobre o 
contribuinte, que já não suporta isso. Se não bastasse tudo isso, ainda há a 
taxa que já ficou batizada de "narcotaxa", na verdade, em alguns casos, mais 
de 40% do aumento do IPVA. Veja, Deputado Hely Tarqüínio, o PT, que na 
legislatura passada ferrenhamente defendeu que não deveria ser votado o 
aumento do IPVA- e parece que dava 20%, 25% -,agora aceita como normal 
votar um aumento que, em muitos casos, chega a 40%. E há IPVA que paga 
R$150,00, R$160,00, e vai aumentar mais R$45,00? Será que a sociedade 
está satisfeita com isso? Será que a sociedade suporta mais isso? Como fica 
o cidadão mineiro, que já está com problemas de desemprego, de arrocho 
salarial, com dificuldade financeira para sustentar sua própria família? Se vai 
chamar um bombeiro, R$7,00 a mais. Se vai consertar o carro, às vezes um 
fusquinha velho, caindo aos pedaços, mais R$45,00. E ainda estavam 
querendo aumentar a conta telefônica. Para todo o mundo que tem uma 
conta telefônica, mais R$2,50. Até quando vai essa voracidade do Governo? 
Onde está a sensibilidade? Temos condições de votar? Não temos. Não 
conseguimos avaliar direito. Eu tinha apresentado uma emenda para tentar 
salvar um pouco desse dinheiro para mandar para a gratuidade do DNA, mas 
estamos pedindo que todos derrotem isso também. De um dinheiro tão 
sacrificado, não pode sair coisa boa. Fui convencido disso. Nem para tentar 
salvar para as mães pobres vale a pena. Foi um projeto de minha autoria, e 
hoje já é uma lei no Estado de Minas Gerais. Nos casos em que os pais não 
querem assumir a paternidade, só é possível definir isso para que o homem 
seja responsabilizado e assuma financeiramente a despesa através do 
exame de DNA. E os pobres não podem fazer porque é caro. Então, 
aprovamos, e existe uma demanda reprimida de quatro anos. Contamos com 
a insensibilidade do Governo em relação a essa questão que ele poderia 
resolver, mas mesmo assim achamos que não poderíamos tirar desse 
dinheiro sofrido do povo. Discordamos totalmente desse projeto. Até mesmo 
essa emenda que tínhamos feito, vamos pedir que seja derrotada. Não posso 
retirá-la, porque se tornou uma emenda da comissão, mas vou encaminhar 
para que seja derrotada, porque acho que um dinheiro tão sofrido do povo 
não pode gerar coisa boa. Muito obrigado, Deputado. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço ao Deputado Hely 
Tarqüínio. Na verdade havíamos nos inscrito para discutir o Projeto de Lei n° 
705/99, a nossa inscrição consta no livro, mas parece-me que vai haver uma 
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solução do processo legislativo normal. Então, eu gostaria, rapidamente, 
de dizer que estamos praticamente no final da tarde. Provavelmente esse 
projeto deve ter sua votação hoje. Será uma votação que trará preocupação 
para todos nós. Estamos votando um projeto que foi amplamente discutido na 
tarde de ontem, aprovado em 1° turno com nosso voto contrário, e teríamos 
esgotado todas as nossas manifestações na tarde de ontem, mas eis que 
surgem novas propostas, propostas pesadas, propostas que irão desfigurar 
praticamente todo o projeto do Governador, criando essas taxas que irão 
onerar toda a população. Embora esta seja a Casa da discussão, o local 
próprio para uma discussão mais ampla, vemos aqui uma discussão 
unilateral. Estamos nos empenhando, mostrando a inoportunidade desse 
projeto. Hoje é dia 15 de dezembro. Com mais 15 dias, terminamos o ano. 
Daqui a 15 dias, é a virada de uma nova era. Todo o mundo está apostando 
neste novo tempo, neste novo século, neste novo milênio. Há uma 
conscientização dos homens para que possamos, pelo menos, fazer dos 
parlamentos um instrumento útil da sociedade. Esta tem de ser a Casa da 
discussão, mas uma discussão com tempo para se dar. Acho que esse é o 
principal ponto. Estou na política há 22 anos. Entrei na política em 1976, em 
Montes Claros, como Vereador. Fui Vereador durante 16 anos. No Governo 
passado, deste mesmo microfone, deste mesmo local, outros parlamentares 
se manifestaram. Víamos que o Poder Legislativo estava sendo violentado 
pelo Poder Executivo. Ficamos em uma situação sem entender o que está 
havendo. E vamos votar um projeto de graves repercussões para o povo. 

É um projeto que, além de criar taxas, cria essa nova taxa de segurança. 
Parece-me que não é apenas uma, são duas. São duas taxas a serem 
criadas. Nenhuma pessoa da sociedade civil teve oportunidade de vir aqui 
falar assim: Deputado, não queremos taxas. A segurança pública já recebe 
uma taxa mensal em torno de R$10.000.000,00: Esse dinheiro cai no fundo 
único do Estado e desaparece, não no sentido perverso da palavra, 
desaparece entre outras rubricas, é colocado para outras atividades do 
Governo do Estado, e a segurança pública fica capengando, de pires na mão. 
A impressão que tenho do Secretário da Segurança Pública é a de um 
homem competente, Deputado Federal, de grande sensibilidade. Mas nem 
mesmo o Deputado Mauro Lopes ouvimos. Não sei o que vai fazer com o 
dinheiro, qual é a previsão de arrecadação. O Deputado Eduardo Daladier 
disse que são 3 milhões de veículos, cada um pagando R$45,00. Isso vai dar 
mais de R$130.000.000,00. Como esse dinheiro vai ser aplicado? Vai para o 
caixa único de novo? Não há nenhum processo de informação. Gostaria de 
estar errado, mas estou aqui, tenho a minha consciência tranqüila, não sou 
Deputado teleguiado. O que dita a minha conduta, as minhas normas, 
primeiro é a minha consciência, é a experiência que tenho durante a minha 
vida parlamentar. E isso tento trazer para cá, para poder prestar a minha 
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contribuição para o Norte do Estado. E estou vendo que estamos 
votando tudo no escuro. A reação da população vai ser violenta. O povo hoje 
se arrepia quando se fala em novos impostos. Pagamos por tudo. 
Praticamente, mais de 60% do salário que recebemos perdem-se no 
pagamento do imposto de renda, da contribuição previdenciária, dos 
impostos municipais, estaduais e federais. Daquilo que se recebe, 60% fica 
para os impostos. E estamos impondo outra taxa sem nenhuma discussão 
prévia. Isso aqui está cheirando àquelas manobras que estavam sendo feitas. 
É tudo a mesma coisa. Vou votar contra o projeto, novamente, mantendo a 
minha coerência. Se essa taxa entrar, vou votar contra. Entendo que a 
segurança pública é a prioridade número 1 na sociedade mineira, mas tem de 
se discutir. Há pouco tempo tivemos, neste recinto, o seminário "A segurança 
que você tem, a segurança que você quer". Vimos que Minas, entre todos os 
Estados, é o que tem menor índice de violência. Temos uma Polícia Civil 
respeitada, bem-articulada, o que é importante para nós. Agora, gostaria de 
poder votar essa taxa, se esse dinheiro fosse, realmente, usado para a 
segurança do povo, se fosse colocado à disposição do povo. Não sabemos, 
infelizmente. Deputado Hely Tarqüínio, talvez V. Exa. seja o último a usar a 
tribuna no processo de discussão do projeto. Vamos encaminhar o projeto. 
Ficam aí as minhas impressões, a minha tristeza profunda em ver que o povo 
vai pagar o pato, a conta, novamente. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Obrigado, Deputado Carlos Pimenta, pela 
intervenção. Gostaria de continuar a minha fala dizendo que hoje o Deputado 
Eduardo Daladier teve uma incumbência difícil: trazer mais uma proposta 
para se aprovar mais uma taxa nova. Percebemos que fez todo o esforço 
para fundamentar essa taxa. É uma taxa que já está com o nome pejorativo 
de "narcotaxa". Não é bem isso. É para cobrir a segurança, para dar 
segurança ao cidadão, porque estamos percebendo que, na CPI do tráfico de 
drogas, houve ameaça às famílias dos Deputados. A CP! teve de se fechar 
hermeticamente num cômodo e somente a Polícia Federal pôde participar. 

Percebemos que a proposta da saúde já foi incluída. A proposta que vai 
incidir para se emplacar um veículo novo ou velho vai pagar talvez uma taxa 
alta. Serão R$5,00, R$10,00, R$20,00 ou R$45,00. Por enquanto, é aleatório, 
porque se está discutindo os valores. 

De modo geral, verificamos que os valores das taxas, não só da saúde, do 
IMA, etc. não estão consubstanciados em fundamentação técnica. São 
aleatórios. Temos a certeza de que dessa forma não haverá equilíbrio de 
contas. A saúde vai continuar do mesmo jeito, a vigilância sanitária não vai 
alcançar o seu objetivo, e essas taxas não vão voltar especificamente para 
suas áreas. Nós, do PSDB, vamos encaminhar contrariamente ao projeto 
sobre as taxas, do Governo. Esse Projeto de Lei n° 705/99 criava cento e 
tantas taxas, que agora foram reduzidas para 79. No entanto, é imposto e, 
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algum dia, pode até provocar uma conspiração. Muito obrigado. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente -A Presidência prorroga esta reunião por mais 1 h45min, a 

partir das 18h15min. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto 

Coelho, em que solicita, nos termos do parágrafo único do art. 248 do 
Regimento Interno, o encerramento da discussão do Projeto de Lei n° 705/99. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, estamos inaugurando neste momento- e coube a mim fazer este 
encaminhamento - o chamado "requerimento-rolha", aquele que impede a 
discussão da matéria. Esse projeto já vem, ao apagar das luzes, para que a 
sociedade organizada, que poderia se manifestar e fazer "lobby", não fique 
sabendo, e os Deputados votem sem conhecer o que estão votando. A 
Oposição, cumprindo seu papel de vigilância da sociedade, porque a base 
governista está comprometida com o Governo, está discutindo sobre o 
projeto. Nesse momento entra o requerimento do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, Líder do Governo, para proibir que façamos a discussão desse 
projeto. 

Ora, não dá para aceitar como sendo um processo livre e democrático. O 
que estabelece o art. 248 do Regimento Interno, possivelmente foi pensado 
para o momento em que tivéssemos pressa de votar. Aí, criou-se um 
mecanismo para agilizar votação, mas não para impedir o debate, a 
discussão. Fico preocupado porque partidos que no passado diziam que não 
se podia votar sem um amplo debate aceitam votar sem debater. No caso, 
não precisamos saber o porquê de cada taxa ou se convém ou não. Isso não 
importa. O que importa é que é do Governo, e temos que votar. Estão 
enfiando goela abaixo da sociedade esse projeto no mínimo esdrúxulo, 
batizado de "boeing 705". 

Ah! Se ainda estivesse no controle de vôo, desviaria esse "boeing" para 
outro aeroporto. Não o deixaria pousar em Minas Gerais. Interditaria o 
aeroporto para que seu combustível acabasse e o "boeing" caísse, porque é 
explosivo e vem para prejudicar a sociedade. 

Que bom se pudéssemos estabelecer um debate! Esta Casa é a casa dos 
debates. Mas, com esse requerimento, o debate está sendo tolhido, 

z impedido, prejudicado. E vejam bem: dos seis que vieram discutir, na 
~ verdade apenas dois da Oposição o fizeram. Os outros quatro simplesmente 
c::: chegaram e disseram ser contrários ao requerimento, como fez o Líder do 
~ 
~ PMDB, Toninha Andrada, que não gastou nem um minuto na tribuna. 
~ A impressão que passam é que o projeto é bom. Daí, nem precisa ser 
c discutido. Mas tenho certeza de que a sociedade, que está acompanhando a 
~ tramitação desse projeto, vai se lembrar daqueles que votaram contra ela. 
c::: 
(!) 
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Não bastaram aquelas taxas absurdas. Agora tem mais o ICMS do 

"leasing", mais R$10,00 do DPVAT, mais R$45,00 para, como ficou batizada, 
a "narcotaxa". Volto a dizer: é mais de 40% de aumento no IPVA. Aqueles 
que, antes, acharam que o IPVA era absurdo acham absolutamente normal 
que se aumente R$45,00. O que são R$45,00? A pessoa já vai pagar 
R$150,00 de IPVA; agora, paga R$195,00. Não tem problema. São somente 
mais R$45,00. 

A voracidade desse Governo vai acabar quando? O meu tempo acabou. 
Que bom seria se a voracidade do Governo também acabasse neste 
momento! Então, fica aqui o nosso encaminhamento contrário a esse 
requerimento, que impede o debate, a discussão das idéias e a defesa da 
argumentação, apesar de não ver ninguém do Governo defendendo-o. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, tive o cuidado de 

conseguir alguns adjetivos para esse requerimento que está sendo 
apresentado neste momento. Busquei-os em um Deputado desta Casa. 

Está escrito aqui: "'requerimento-rolha' é a implantação do estado de sítio". 
Isso não é processo democrático. Está implantado, na Assembléia 
Legislativa, a partir deste momento, o estado de sítio. Isso quer dizer que 
esse requerimento, apresentado neste momento, implanta a ditadura neste 
Plenário. Arrolhar é isso: implantar a ditadura. 

Há outros adjetivos muito oportunos, os quais iremos desfiar. Outro termo 
para nos referir a esse projeto de tanto interesse: "saco de maldades". É isso 
que esse projeto representa: um saco de maldades. 

O art. 13, por exemplo, uma das maldades colocadas numa das escalas 
desse "boeing 705", fala sobre a moratória e a possibilidade de sonegação 
até 31/3/2000. Consta no art. 13 que não é necessário pagar-se imposto até 
31/3/2000. Moratória a vencer. Isso, também, encontra-se no saco de 
maldades, e não temos tempo para discutir toda essa questão. Talvez isso 
não seja tão maldoso assim, mas, se bem entendi, encontra-se no art. 5°: 
"Suspender, temporariamente, a exigibilidade de crédito tributário, oriundo da 
falta de pagamento do ICMS, devido ao Estado, incidente sobre a importação 
do exterior, por meio de estabelecimento situado em outra unidade da 
Federação, de matéria prima, produto acabado, ou bem do ativo permanente 
com destino a empresa mineira, ocorrida até 31 de março de 2000". Até 
31/3/2000 pode-se sonegar. Não precisa pagar. 

É pena que tenha apenas um minuto para continuar minha fala, mas 
espero que os outros Deputados também falem sobre essa situação. 
Estaremos aumentando em 40% o IPVA este ano. Trata-se de um verdadeiro 
saco de maldades. Na última escala do "boeing 705", entrou mais essa 
maldade. Quando os Deputados aprovarem esse projeto, daqui a 90 dias, 
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será regulamentado um fundo para receber. Quanto ao pagamento 
desse certificado, em janeiro, não sabemos para onde irão os recursos. Será 
que para essa "conta-mãe" do Estado? Para esse caixa único? O voto é uma 
grande responsabilidade. Votarei "não" a esse requerimento, ao estado de 
sítio declarado na Assembléia Legislativa, a esse requerimento que 
representa a ditadura no Plenário da Assembléia Legislativa. "Não" ao estado 
de sítio, "não" a esse saco de maldades. Pelas escalas, pelas conexões do 
"boeing 705", constataram-se outras maldades, como o aumento de 40% no 
IPVA, em janeiro. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, embora o 

Regimento da Casa permita que se entre com requerimentos dessa natureza, 
interrompendo o processo de discussão, o processo de esclarecimento do 
projeto, que é o requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, queremos 
nos manifestar contrários a ele. Há cinco anos estou nesta Casa, e todas as 
vezes que esse artifício era usado, todas as vezes que a Mesa Diretora ou a 
base governista entrava com qualquer pedido de interrupção de um processo 
de discussão, gerava um protesto muito grande por parte de todo o Poder e, 
principalmente, das oposições. 

Por inúmeras vezes vi Deputados com vasta experiência legislativa, como o 
ex-Deputado Gilmar Machado, os Deputados Durval Ângelo, Anderson 
Adauto e vários outros protestando de forma veemente, de forma bastante 
contundente a respeito desse processo, e hoje estamos vendo a mesma 
história se repetindo. É a mesma novela, o mesmo procedimento. É um 
processo legal, constitucional, mas não é um processo que deveria ser 
prática usual de todos os parlamentos. Aqui é a Casa da discussão. O 
Plenário da Assembléia Legislativa é o fórum adequado e ideal para se 
discutirem as coisas de Minas, para se discutirem os interesses do nosso 
Estado. E estamos vendo que, infelizmente, essa discussão não poderá ser 
levada adiante. Particularmente quanto ao Projeto de Lei n° 705/99, esse 
processo de discussão tem que ser levado à exaustão, porque é um projeto 
novo, que vai mudar a vida de muita gente, interferir na vida do cidadão 
comum, e é um projeto que não teve um processo de discussão mais 
aprofundado. Não tivemos nenhuma reunião de comissão, a não ser a 
Comissão de Fiscalização Financeira, que se reunia de madrugada e à noite 
para apresentar seus pareceres, mas não tivemos nenhuma audiência 
pública, não se chamou ninguém. A população deve estar atônita, 
observando o que está acontecendo aqui. Precisávamos ter maiores 
informações. Daqui a pouco devem entrar novas emendas que darão um 
novo colorido ao projeto. 

Não estou aqui para pedir que os Deputados revejam suas posições. 
Somos homens sérios, dignos e competentes, mas, infelizmente, estou vendo 
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1136 
chegar o momento da contribuição negativa do Poder Legislativo para a 
população. Gostaria imensamente que todos pudéssemos chegar às nossas 
bases eleitorais, às nossas cidades, que pudéssemos dar um esclarecimento 
e prestar contas à população. Quero manifestar meu encaminhamento 
contrário a esse requerimento, que é um verdadeiro "rolha", é um 
requerimento que interrompe o processo de discussão, que coloca uma 
mordaça nas bocas dos Deputados e no Poder Legislativo. E não está 
apenas amordaçando, mas amarrando e colocando o Poder Legislativo de 
joelhos diante do Poder Executivo. Infelizmente, é uma contribuição negativa 
que estamos dando, é um exemplo negativo de como não o parlamento não 
deve proceder. Infelizmente esse requerimento está sendo colocado, 
retirando a oportunidade de uma grande maioria de Deputados que haviam 
se inscrito previamente para uma discussão mais ampla e aprofundada do 
projeto. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o Deputado 

João Leite traz uma consideração que reputo de importância para este 
parlamento. Trata-se do art. 13, que diz: "Suspender temporariamente a 
exigibilidade de crédito tributário oriundo da falta de pagamento do ICMS 
devido ao Estado, incidente sobre a importação do exterior, por meio de 
estabelecimentos situados em outra unidade da Federação, de matéria-
prima, produto acabado ou bem do ativo permanente, com destino a empresa 
mineira, ocorrido até 31/3/2000. Gostaria de pedir um pouco de atenção, 
porque, na verdade, já estão falando aqui sobre uma moratória, de um 
pagamento, ou pelo menos desse crédito tributário, oriundo da falta de 
pagamento do ICMS, até 31/3/2000. Algo não está bem. Gostaríamos de 
pedir que esta Casa faça uma verificação mais acurada, porque recebi uma 
ligação de uma instituição considerada séria, fazendo acusações sobre isso. 
Evidentemente, não gostaríamos de dizer que houve má-fé, mas, como esse 
projeto está sendo votado atabalhoadamente e é, na verdade, um 
"frankenstein", há denúncias de corrupção. Portanto, se há denúncias de 
corrupção, gostaríamos de pedir uma imediata verificação nesse processo, 
junto à Secretaria da Fazenda e aos órgãos competentes, para que esta 
Casa, realmente, possa cuidar da lisura de todo o seu processo. Portanto, 
ficam registradas essas palavras, que não são só minhas. O telefonema que 
nos chegou, neste momento, envolve nomes de empresas e um recurso da 
ordem de R$44.000.000,00, que é uma cifra vultosa. Assim, não podemos 
votar sem um maior conhecimento. Tenho, também, em mãos, uma emenda 
do Deputado Antônio Roberto, que vem fazer parte desse processo. "Fica 
criada a taxa para o reaparelhamento dos órgãos de segurança, a ser 
arrecadada pelo Estado, nos termos deste artigo." É bom os telespectadores 
saberem disso. "A taxa será arrecadada dos usuários de serviços de 
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telefonia, fixa e móvel, do Estado, cobrada quando do pagamento das 
taxas telefônicas, e terá os seguintes valores". Deputado Antônio Roberto, 
coitado dos mineiros! Até a Internet será taxada. Meu Deus, aonde estamos 
chegando para limpar o bolso do contribuinte. E não é só rico que tem 
telefone, pobre também tem. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. 

Deputadas, há um velho ditado que diz que, sempre, em uma guerra, a 
primeira baixa é a verdade. Gostaria de esclarecer algumas questões sobre 
esse projeto. Das taxas que estão no projeto, 90% são do Governo Eduardo 
Azeredo. O Governo encaminhou e fez o reajuste de 5% a 30% dessas 
taxas. Em alguns casos, essas taxas foram aqui reduzidas, com relação à 
inflação real do período, de 10%. O que há de criação de taxa nova - aí, 
gostaria de perguntar se algum Deputado será contra - é com relação à 
questão do DPVAT. Tenho aqui uma auditoria feita pelo Governo Federal em 
que consta que, no repasse obrigatório do SUS, R$450.000.000,00, do ano 
passado, foram desviados. Quem assume o acidentado? É o sistema público 
estadual de saúde. Quem assume as vias do trânsito? É o sistema estadual 
de saúde. 

Está claro na emenda que esses recursos serão tirados dos R$49,90, que 
são pagos nas próprias seguradoras e não incidirão sobre o que o 
contribuinte paga. Tanto que não poderia a seguradora aumentar, a seu bel-
prazer, essa contribuição. De onde ela vai ser cobrada? Do cadastro do 
DETRAN, que, gratuitamente, é fornecido às seguradoras. 

Pergunto-me se algum Deputado encaminhará contrariamente a essa 
emenda, porque ele estaria defendendo a máfia das seguradoras e a 
corrupção que elas representam. 

A outra emenda refere-se ao "leasing" das operações de arrendamento 
mercantil. Temos, aqui, inúmeras decisões da justiça, que consideram 
operações de "leasing" vendas disfarçadas. O contribuinte não tem um preço 
menor num bem que é comprado por "leasing". No "leasing", não se recolhe 
ICMS. Recolhe-se, sim, ISS, que, em alguns municípios, como Barueri, em 
São Paulo, paraíso das empresas de "leasing", é de 1%. Então, estamos 
enquadrando uma decisão do Supremo para que se cobre ICMS de "leasing" 
de bem vendido disfarçadamente, em que o contribuinte não tem benefício. 
As empresas não poderão usar o subterfúgio do "leasing" por arrendamento 
mercantil para burlar o Fisco estadual. Essa emenda representa uma 
arrecadação de cerca de R$180.000.000,00 para o Estado, e a primeira 
emenda, R$35.000.000,00. 

Hoje, a situação de segurança pública está um caos. É absurdo o que fez o 
Governo Azeredo. Tínhamos um fundo estadual. O Deputado João Leite, 
companheiro de jornada na CPI do Sistema Carcerário, lembra-se de que o 
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Governo Azeredo alterou a modificação que gerava um recolhimento de 
R$14.000.000,00 por ano. Recolhemos menos de R$1.000.000,00 nesses 
últimos dois ano~. Praticamente acabou o Fundo Penitenciário. E a 
segurança, hoje, precisa de uma solução. 

A primeira baixa é a verdade. Esqueceram-se de falar como era o projeto 
original. Ele previa a cobrança de pequena e microempresa. Foi assim 
concebido no Governo Azeredo. Hoje, em razão de emendas da Assembléia, 
por causa do Poder Legislativo, as pequenas e as microempresas não pagam 
e não vão recolher essas taxas, em várias e várias situações, como a taxa 
sanitária, que é nova, na questão das farmácias, como muito bem explicou o 
Líder. 

Quero falar sobre o "requerimento-rolha", que suspende qualquer 
encaminhamento. Não estaríamos, agora, fazendo esse encaminhamento. O 
que o Líder Alberto Pinto Coelho apresentou foi um requerimento baseado no 
art. 248, para encerramento de discussão, e não suspender para impedir a 
inclusão de qualquer tipo de requerimento ou encaminhamento de votação. 

Temos de colocar os pingos nos "is". Temos de dizer, claramente, para a 
sociedade, o que está acontecendo, qual é a discussão real e concreta que 
esta Casa está travando. Se há excessos, é o art. 13. Vamos derrotá-lo, aqui 
no Plenário. Esta é a posição da Bancada do PT. Se há outros excessos, 
vamos apresentar emendas positivas, como o Deputado Carlos Pimenta e o 
Deputado Miguel Martini apresentaram. Vamos votar a favor dessas 
emendas, porque entendemos que elas melhoram o projeto. Se houver 
outras, apresentem, porque contarão com o voto do PT. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Deputados, estamos nos 

posicionando contrariamente ao Projeto de Lei n° 705/99 não por algum 
detalhe do projeto ou alguma proposta que seja até aceitável. Parece-nos 
adequado lembrar que a maioria das taxas contidas nesse projeto são do 
Governo anterior. 

Nada impede, julgando absurdas essas taxas do Governo anterior, que 
sejam extintas ou diminuídas. Não entendemos essa posição de se usar a 
justificativa do Governo anterior para sua continuidade. Ou é má-fé, ou então 
não consigo entender o que buscam com isso. Poderiam muito bem ser 
extintas. Já falamos a respeito do art. 13, que não foi discutido aqui. Não 
sabemos nem a quem beneficiará. Por que não se prorroga o prazo até o dia 
31 de março, para haver a suspensão da cobrança do ICMS? Quem são os 
beneficiários e por quê? Não sabemos a resposta, pois ninguém da Situação 
explicou a razão desse artigo, e vamos continuar essa discussão. 

Concordo que aumentar a receita do Estado sem castigar o contribuinte é 
um bom caminho. Não sou contra a cobrança do ICMS nas operações das 
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empresas de "leasing", nem contra a cobrança da taxa do seguro 
obrigatório das empresas seguradoras. Assim, o Estado conseguirá duas 
boas fontes. Por que, então, haver mais duas emendas, que atingirão 
bastante os consumidores? Temos dois colegas que deverão ser bem 
atendidos pelo Governo, já que serviram como boi de piranha, para 
apresentar emendas que ninguém gostaria de apresentar. Quem gostaria de 
colocar para as pessoas que deverão pagar mais R$45,00 de IPVA e mais 
por suas ligações telefônicas e pelo uso da Internet, para poderem aparelhar 
melhor e dar mais recursos ao Estado? Para quem não está tendo nenhum 
aumento de salário, enquanto sofre com o aumento da prestação da casa 
própria, querem que isso não represente nada? Estamos no limiar do milênio, 
e quem sabe poderemos ouvir o Governo dizer à população que algumas 
taxas serão extintas e o imposto diminuído? O caminho é cobrar de quem 
sonega, e não criar mais taxas para aqueles que já estão assoberbados com 
despesas e encargos. Esse é o nosso protesto. Não somos contra cobrar dos 
que deveriam estar pagando, pois já se beneficiaram com a situação. 
Entretanto, não podemos levar toda a população para essa vala comum: 
pagar, pagar e pagar. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto. 
O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, Srs. Deputados e 

Deputadas, entendendo que a emenda do Deputado Eduardo Daladier foi 
mais bem estudada e é mais simpática e objetiva. Queremos retirar a 
emenda que cria a taxa das contas telefônicas, pois não gostaríamos de 
sobrecarregar o povo com mais impostos. Concordo plenamente com os 
Deputados da Oposição na colocação de que o contribuinte não pode ser 
sobrecarregado. 

Quero fazer algumas observações que julgo oportunas, com relação ao 
"projeto-rolha", como chamam esse encerramento de discussão do nosso 
Líder maior, Deputado Alberto Pinto Coelho. O Deputado João Leite 
denominou-o de "saco de maldades". 

O "requerimento-rolha" foi uma coisa diferente. Aliás, diga-se de passagem, 
tomei conhecimento desse requerimento na administração passada, 
apresentado pelo grande Deputado Arnaldo Penna, que faz muita falta a esta 
Casa. Não entendia bem o que era aquilo, mas achava que realmente era um 
saco de maldades, como disse o Deputado João Leite. No entanto, não me 
lembro, prezado amigo João Leite, de ver V. Exa., o Deputado Miguel Martini 
e outros levantarem suas vozes, de forma tão veemente, para protestar 
contra aquele "requerimento-rolha" que foi apresentado no dia 31 de 
dezembro, lá pelas 11 horas da noite. Lembro-me como se fosse ontem. 
Portanto, não chamaríamos o encerramento dessas discussões de 
"requerimento-rolha", até porque aceitamos muitas emendas do Deputado 
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Entendemos que o projeto do Deputado Eduardo Daladier é bem estudado 
e muito objetivo, criando um depósito em conta individualizada, que será 
passado para os municípios que possuem os seus conselhos de segurança 
pública, criando uma conta bancária ou um fundo específico destinado ao 
financiamento. E não será jogado em uma só conta, uma conta única, em 
que faziam o que queriam. 

Então, o Governo tem a obrigação de administrar o Estado de Minas, e 
nós, da Situação, temos uma dívida de 80 a 90 milhões do ex-Governador 
Eduardo Azeredo. Portanto, vamos retirar o nosso projeto, não porque fomos 
considerados bois de piranha, como disse o nosso grande amigo e grande 
Deputado, Paulo Piau, que está fugindo do seu feitio. No entanto, estou certo 
de que, na ânsia de defender o seu partido, fez o jogo da Oposição. 
Encerrando, vamos retirar o nosso projeto, esperando que possamos 
caminhar de uma forma transparente, como é do nosso feitio. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Quero responder ao 

caro colega, Deputado Antônio Roberto, a quem respeito muito, meu 
companheiro na Comissão de Direitos Humanos na primeira legislatura, 
Deputado sério e que, nesta tribuna, apesar de defender veementemente as 
taxas, retira a emenda. Gostaria de dizer que não concordamos com o que foi 
colocado pelo Deputado. Alguns Deputados querem lembrar sempre o 
Governo passado. A população já se manifestou com relação ao Governo 
passado, dizendo "não" para ele. Alguns Deputados têm colocado que a 
população disse "não" em virtude de algumas taxas cobradas. Vemos da 
mesma forma este Governo criando outras taxas. 

Fiz até algumas anotações, e tive a oportunidade de ter acesso a alguns 
dados levantados pelo ex-Deputado Arnaldo Penna, jurista sério, que hoje 
nos ajuda, dados esses de três ações diretas de inconstitucionalidade 
relativas a taxas que tentaram cobrar em outros Estados. Nessa ocasião, o 
Supremo, uma vez com o Ministro Francisco Rezek, como relator; outra com 
o Ministro Carlos Veloso, e outra com o Ministro limar Galvão, de maneira 
unânime considerou inconstitucional a cobrança dessas taxas, porque não 
têm sinergia com o objeto. A cobrança das taxas, dizem aqui os Ministros, é 
indivisível e não há como tratar igualmente a todos, porque estaria tratando 
desigualmente. Porque todos são diferentes: como tratar alguém que tem um 
fusca como quem tem um Mercedes? Alguém que tem um telefone para 
trabalhar como quem tem um telefone para bater papo ou tem vários 
telefones? Então, são claras as colocações e os relatos. 

Não tenho dúvida de que o PSDB e os outros partidos de Oposição, a 
Bancada do PSN toda presente neste Plenário, estaremos entrando com uma 
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ação direta de inconstitucionalidade. E aí vai ser uma vitória de Pirro, 
porque esses que estão defendendo, e alguns como os Deputados Durval 
Ângelo e Antônio Roberto, essas taxas perderão, porque as decisões 
anteriores do Supremo aconteceram de maneira unânime. 

Portanto, quero repetir: respeito muito o Deputado Antônio Roberto. Quero 
discordar: não foi o ex-Deputado Arnaldo Penna - de quem gostamos muito, 
um grande Deputado que passou por esta Casa - quem inventou o 
"requerimento-rolha". Também não é ele quem está apresentando o 
"requerimento-rolha", o estado de sítio, a implantação da ditadura. Quem está 
propondo isso é o Deputado Alberto Pinto Coelho. E aí vejo o esforço do 
Deputado Antônio Júlio, que já conseguiu tirar algumas taxas, discutindo 
outras com o Deputado Ermano Batista, porque este Plenário e esta 
Assembléia não tiveram tempo para discutir o "boeing 705". Apesar de 
reconhecermos o esforço do Deputado Antônio Júlio, votaremos este saco de 
maldades contra a população de Minas Gerais. Votarei "não", e agradeço ao 
Deputado Anderson Adauto a liberalidade, a paciência de me ouvir, trazendo 
esses esclarecimentos. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, 
em que solicita que o requerimento de encerramento de discussão seja 
votado nominalmente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos aqui, 

mais uma vez, no papel de alguém querendo sobreviver num processo 
democrático, tentando manter acesa a nossa voz, a nossa opinião, a nossa 
posição. Tentando resistir contra esse artigo antidemocrático, que impede o 
debate, a discussão, que cala a Oposição. E o que queremos? Queremos a 
votação nominal, exatamente para sabermos quais dos Deputados são 
democráticos e quais não o são. Quais são os -Deputados que querem, de 
fato, exercitar o seu papel democrático de debater as matérias e quais são os 
que querem votá-las sem sequer conhecê-las direito. Está tão engraçado que 
o "Boeing 705" é até capaz de cair pelo excesso de carga que vai adquirindo 
em cada aeroporto em que pousa. Vou pedir que a Defesa Aérea intercepte 
esse "Boeing 705". O SINDACTA de Brasília tem de ser acionado. Têm de 
ser acionados os "Mirages", os "Jet-5", os "AMX" de Santa Cruz para 
interceptar e derrubar esse "Boeing", senão ele vai causar um grande mal a 
esta sociedade, porque adquire peso cada vez maior. 

É até engraçado. Descemos ali, depois de fazermos o debate aqui, e 
ficamos sabendo que há mais uma emenda e que é pior ainda. Estavam 
querendo taxar quem telefona; agora, quem tem Internet paga mais, quem 
tem TV a cabo paga mais ainda. Pensei que a voracidade estivesse se 
reduzindo, mas está aumentando. Chego até a pensar que, se não votarmos 
rápido, vão taxar o ar que vamos respirar. Já estou realmente preocupado. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Talvez até a Oposição devesse pensar mais neste processo de 
obstrução, porque, se demorarmos mais, vão taxar o ar. Não sei o que mais 
pode ser taxado aqui: a água já está taxada, o transporte, a rua, tudo já está 
taxado. Mas vão inventar mais uma. É um absurdo! 

E o que me assusta é que outro dia, aqui, um Deputado da base 
governista, do PT, achou que era normal uma incidência de 25% sobre os 
vinhos. No Brasil inteiro, estamos na faixa de 17% a 18%. É o que se cobra 
sobre a circulação de mercadorias. É a média. E o Deputado achou normal, 
achou até engraçado que o Governo taxasse em 25%. 

Hoje vemos o Deputado Durval Ângelo defendendo aqui taxa de R$45,00 
no IPVA, o que, em alguns casos, significa quase 50% de aumento. E está 
aqui, veementemente, o Deputado Durval Ângelo defendendo isso. Quem te 
viu e quem te vê! Parece até que estou num outro País, numa outra 
realidade, num outro Estado. Não é possível que um discurso, em tão pouco 
tempo, tenha mudado radicalmente! É lamentável. Só tenho mais um 
minutinho para dizer aqui que esse "rolha" impede o debate, impede o 
esclarecimento. 

Concordo até com o Deputado Durval Ângelo quando fala do DPVAT. Já 
disse e volto a dizer: talvez até devêssemos discutir, mas como vamos saber 
se não é possível obter informações? Quem é que aumenta o DPVAT? Fiquei 
sabendo que era por meio de um projeto de lei, mas, agora, é por um decreto 
do Presidente ou de um Ministro, algo assim, mas não sei. Como vou votar? 
Como vou saber que isso não vai recair mais uma vez em cima do 
contribuinte? Se realmente for em cima das seguradoras, claro que teremos 
de votar favoravelmente. Mas como vou votar na incerteza? O que sei é que 
as seguradoras normalmente repassam, que as empresas repassam os 
impostos para os usuários. E sei que o usuário não tem por onde fugir. Em 
cima dele, sempre vão recair os impostos. E como vou saber se estou sendo 
impedido de discutir, de ter informações? 

Infelizmente, Sr. Presidente, meu tempo acabou, mas teremos outros 
requerimentos e vamos buscar uma sobrevida, ainda, para discutirmos 
melhor essa questão. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui vamos 

encaminhar a votação nominal do "requerimento-rolha". Vamos encaminhar 
favoravelmente à votação nominal. O "requerimento-rolha" já é do 
conhecimento dos Deputados. É um artifício do Regimento Interno, que 
lembra os vestígios do Governo ditatorial. A Assembléia, infelizmente, 
consagrou, no seu Regimento Interno, um vestígio de ditadura. E infelizmente 
também o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, fez uso desse 
expediente nesta reunião. É lamentável, porque está castrando a liberdade 
do representante do povo, que tem a delegação de cada cidadão para 
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expressar aqui a sua vontade, e está impedindo o livre debate. Então, é 
com esse espírito de liberdade que venho à tribuna para fazer o 
encaminhamento de votação nominal, para se conhecer quem gosta desse 
expediente vestigial de ditadura neste parlamento. A nossa responsabilidade 
é grande, ao votarmos um requerimento desse tipo. Deixamos ali consagrada 
a marca da acomodação a um regime que já passou, mas do qual ainda 
temos alguma conveniência para impor a vontade do Governador, através 
deste parlamento. Então, venho à tribuna para encaminhar favoravelmente a 
esse requerimento. 

Mas, quando propõe esse "requerimento-rolha", está propondo exatamente 
esquecermos o livre debate sobre o projeto das taxas. A taxa, por exemplo, 
de iluminação, já mereceu solicitação de inconstitucionalidade dada pelo 
Supremo. Todos sabemos que é indivisível. A taxa tem de ser específica e 
voltar à estrutura que a arrecadou para o mesmo fim. Mas estão 
transformando taxas em impostos. E hoje ficamos sabendo que tem IPMF 
para a saúde também. O IPMF tão criticado pelas esquerdas está sendo 
implantado no Governo liberal de Itamar Franco, no Governo de esquerda do 
Sr. Itamar Franco, que está transformando os esquerdistas em liberais 
também. Há uma verdadeira confusão partidária. Neste momento, estou 
enxergando isso neste parlamento. O PSDB, considerado ao lado de outros 
partidos, no espaço do socialismo com jurisdição fechada de algumas 
correntes do PT, porque o PT hoje já não tem uma corrente, tem várias. Já 
há alguém articulando com Fernando Henrique Cardoso. Há o outro lado 
neoliberal, que às vezes é parceiro também do Governo Fernando Henrique 
Cardoso. É com esse espírito analítico, de consciência, a bem do parlamento 
de Minas Gerais que estamos, aqui, cuidando do interesse do povo, que está 
recebendo essa derrama de taxas. São mais de 70 taxas, e quase ninguém 
está sabendo. Dos oitocentos e cinqüenta e tantos municípios, mais de 50% 
não sabem do que estamos tratando aqui. Mas temos a delegação para 
decidir por eles. Será que estamos decidindo bem aqui nesta tarde, nesta 
noite? Será que estamos do lado do povo ou ao do lado do Governador, que, 
neste momento, desde a moratória, tornou-se confuso o panorama político de 
Minas Gerais. Há nebulosidade. Não existe visibilidade no Governo Itamar 
Franco. Está com a cabeça na Presidência da República e com o corpo em 
Minas Gerais. Assim dividido, não podemos acompanhá-lo. Nós, do PSDB, 
estamos tranqüilos porque nos propomos a ser verdadeiros vigilantes, 
bandeirantes da vontade do povo. Portanto, Sr. Presidente, gostaria de deixar 
essas reflexões para os nobres pares desta Casa, para votarem, 
favoravelmente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de vir à 

tribuna a fim de parabenizar o Deputado Miguel Martini pelo requerimento 
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que apresentou, pedindo a votação nominal do requerimento 
apresentado pelo Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, que, na 
verdade, quer cessar as discussões sobre o projeto. 

Na verdade, é bom que o pessoal entenda que isso acontece porque não 
tivemos o tempo devido para discutir com a sociedade, nas comissões 
permanentes, o Projeto de Lei n° 705/99. O pessoal fala no "Boeing 705", o 
Deputado Miguel Martini fala em interceptar o "Boeing 705". Quando éramos 
meninos, fizemos muita arapuca. Arapuca é uma casinha de pau, onde se 
joga o milho; vem o nhambu e é preso. Já fiz muito isso. E é o que o Governo 
está querendo fazer com o coitado do cidadão, do contribuinte. Há muita 
arapuca atrás do projeto. Muitos falam em R$300.000.000,00 em 
arrecadação. É muito dinheiro. Mas isso pode significar muito mais ou muito 
menos; não sabemos a verdadeira conseqüência disso nem o que pode 
significar para o contribuinte. É o coitado entrando na arapuca, e o Governo 
querendo torcer o pescoço do cidadão. E esse requerimento vem de forma 
oportuna para que se identifiquem todas aquelas pessoas que querem uma 
discussão mais prolongada, mais longa, e aquelas pessoas que querem 
cessar a discussão, a informação para a opinião pública e votar. Armar a 
arapuca e pegar no ano 2000, em 2001 e 2002, que é o prazo do Governo 
que aí está e que não deveria estar propondo novas taxas, novos impostos. 
Na verdade, deveria estar trabalhando para que o Governo recebesse novos 
investimentos na indústria, nos serviços, no turismo, na agricultura, na 
pecuária. Isso, sim, é que gera o recolhimento de impostos para que o 
Governo possa aplicar nas atividades sociais, em segurança pública, saúde, 
educação. Mas temos um Governo que declara uma moratória inicial, que 
briga com as embaixadas dos países que aqui investem; um Governo que 
repudia que o empresariado seja nacional ou internacional e, portanto, limita, 
cerceia a vinda de novas empresas, de novos investimentos para o povo de 
Minas Gerais. Aí, coitado do povo. Povo sem emprego, porque não tem 
investimento. Povo sem dinheiro, porque não tem emprego. E vamos num 
círculo vicioso. 

Não adianta a comunidade ficar pensando que esse Governo vai se 
justificar o tempo todo. Julgar a culpa no Governo que passou já não está 
colando mais. Julgar no Governo Federal a culpa das mazelas, inclusive 
administrativas, desse Governo também já não está cabendo mais. Portanto, 
gostaria de pedir que votassem favoravelmente ao requerimento do 
Deputado Miguel Martini, para que pudéssemos verificar aqueles que querem 
discutir ou não. Vejo que não há "quorum" para votação; portanto, solicitamos 
o encerramento, de plano, da reunião. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau -Vejo que não há "quorum" para votação. Portanto, 

solicitamos o encerramento, de plano, da reunião. 



z 
~ 
I 

co;; 
~ 
~ 

ê o c 
<D -o 
co;; 
<D 

~ 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Solicito a recomposição do 
"quorum". 

1145 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados. Há "quorum" 

para a votação das matérias da pauta. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, 

público presente e interessado nesta votação, telespectadores da TV 
Assembléia, lembro a importância da TV Assembléia, criada a partir de 
requerimento do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Agora, o número de 
telespectadores é maior. E é interessante também a TV Assembléia alcançar 
outros municípios, porque estamos recebendo manifestações e contribuições 
de alguns telespectadores com relação a esse projeto. 

Quero encaminhar favoravelmente ao requerimento do Deputado Miguel 
Martini, para que a votação se dê pelo processo nominal. Já vimos alguns 
Deputados na tribuna, assumindo de público, frente à população, que votarão 
essas taxas. 

Já fiz menção de continuar falando sobre as decisões do STF em ações 
diretas de inconstitucionalidade de taxas. A taxa é paga por um serviço 
realizado. No nosso País, em algumas tentativas, o STF se manifestou de 
maneira unânime. Portanto, não há como haver equívocos em relação a esse 
assunto. Não houve, no STF, pensamentos discordantes entre os Ministros, 
que foram unânimes em relação às taxas. 

Como exemplo das contribuições que vimos recebendo, tenho, em mãos, 
relato do Ministro limar Galvão sobre a taxa de iluminação pública: "Tributo 
de exação inviável, por ter, como fato gerador, serviço inespecífico, não 
mensurável, indivisível e insusceptível de ser referido a determinado 
contribuinte, a ser custeado por meio do produto da arrecadação dos 
impostos gerais. Recurso não conhecido, com declaração de 
inconstitucionalidade dos dispositivos sob epígrafe que instituíram a taxa". 

É o que acontecerá com as taxas que estão sendo propostas pelo Governo 
na Assembléia Legislativa, sem a possibilidade de termos uma discussão 
mais ampla. 

Mas falei apenas de uma decisão do Supremo. Temos outras. Aqui, o 
relator foi o Ministro Carlos Velloso. Será interessante, daqui a algum tempo, 
vermos a decisão do Supremo em relação a essas taxas das quais aqui 
estamos falando. Diz o relator: 'Taxa de iluminação pública. Ilegitimidade de 
taxa, dado que o serviço de iluminação pública é um serviço destinado à 
coletividade toda, prestado universalmente, e não, singular". Depois, temos 
uma taxa interessante de um município brasileiro voraz; voraz como este 

~--------------------------------------------------------~ 
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O Ministro Francisco Rezek se manifestou como relator com relação à 
instituição de uma taxa de conservação do calçamento de um dos municípios 
brasileiros. Parecer contra e votação, também, unânime "contra". Como se 
taxar a conservação do calçamento? É mais ou menos o que pretende esse 
"Boeing" da maldade, que nem o controlador de vôo e Deputado Miguel 
Martini está conseguindo controlar. Por isso, creio que esta votação tem de 
ser nominal. Vimos o desejo de vários Deputados de votar favoravelmente a 
esse saco de maldades. Queremos acompanhar essa votação, mas 
apelamos pela retirada desse projeto. É péssimo, é mau para o povo mineiro, 
e espero que seja rejeitado em nome da população de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 

dizer que estamos aqui, hoje, para deixar claro que iremos votar "não" a um 
projeto já tão divulgado e pouco discutido. Não podemos aceitar que, num 
País que já anuncia a inflação do ano na faixa de 8% a 10%, tenhamos taxas 
que irão pesar muito para o mineiro. Chega às nossas mãos, em primeira 
mão, a notícia de mais uma taxa em cima do povo, a partir de acordo firmado 
pela CEMIG quanto ao aumento da energia elétrica. Este, em princípio, 
ficaria na faixa de 45% a 197%, e foi anunciado um índice pequeno, para o 
Governo: será de 63% o aumento da energia elétrica da CEMIG. 

Está aqui nas minhas mãos, e já começo a torcer para este ano acabar. 
Este não é o mês de dezembro, este é o mês da taxação, o mês do presente 
de Papai Noel da Turquia; não posso entender como estamos praticamente 
há 15 dias só falando em aumento, aumento e aumento. Tenho a certeza de 
que a dona de casa que está nos vendo, o chefe de família que está nos 
vendo, os senhores da imprensa, os senhores que estão no Plenário e nas 
galerias já devem estar saturados e pensando: "Será que o aumento do meu 
salário chegará perto de todas as taxas, desses aumentos abusivos que 
acontecem em Minas Gerais?". Agora há pouco, conversando com um 
Deputado da Situação, ao mostrar a ele esta nota que diz que o aumento da 
energia elétrica será em torno de 63%, ele disse: "Deputado Alberto Bejani, já 
estou até com vontade de ir embora, porque já estou me sentindo 
responsável, sendo da Situação, por esses aumentos abusivos que estão 
acontecendo". Lamento profundamente que a maioria desta Casa ainda não 
tenha percebido que pessoas pobres, pessoas que ganham dinheiro com 
dificuldade, que trabalham muito não terão como cumprir tudo isso. Quem 
ganha salário mínimo, R$200,00 ou R$300,00, como irá pagar um aumento 
de energia elétrica de 63%? Será que não se conscientizaram de que Minas 
Gerais está no Brasil, que é um país que está com um abalo econômico? 
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Tudo isso nos deixa bastante preocupados. 

Quero registrar, mais uma vez, meu voto que será "não" a tudo isso que 
está acontecendo a partir de um projeto que já foi apelidado de "Boeing, o 
705", em que, a cada 5 minutos, aparece uma taxa nova para o povo mineiro 
pagar. 

Aproveito e noto, de plano, Sr. Presidente, que não temos 39 Deputados 
em Plenário para votarmos esse projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Noto, de plano, Sr. Presidente, que não temos 

39 Deputados em Plenário para votarmos esse projeto, por isso peço-lhe que 
encerre esta reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência acabou de fazer 
uma recomposição de "quorum", e responderam à chamada 48 Deputados. 
Neste momento a Presidência verifica, de plano, que os Deputados 
permanecem no Plenário, portanto temos número regimental para o 
prosseguimento dos trabalhos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em boa hora o 

Deputado Miguel Martini entrou com esse requerimento, questionando 
exatamente o requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, que, 
obviamente, cerceia a discussão dos projetos. Estamos, exatamente, nos 
batendo por isso. Negocia-se o encaminhamento dos projetos nesta Casa, e, 
no decorrer do processo, vão entrando as emendas, que não serão 
discutidas, porque foram apresentadas em Plenário antes da votação em 2° 
turno. 

A Situação está usando não apenas o chamado requerimento "rolha", mas 
também o próprio cerceamento da discussão, através desse artifício de 
apresentar as emendas em Plenário, sem possibilidade de discussão e de 
avaliação mais ampla do seu impacto. Gostaríamos que o Legislativo saísse 
dessa mesmice, de Situação e Oposição, para que cada um defendesse a 
sua parte, de acordo com a sua vivência. Gostaríamos de um Legislativo forte 
e aberto para a sociedade, voltado para o entendimento e para ouvir a 
sociedade, e não, daquele que apresenta as suas propostas apenas na 
última hora, sem tempo para que elas sejam discutidas, porque sabe que, se 
houver tempo para isso, elas serão modificadas, porque não atendem aos 
reclamos da sociedade. Estamos vendo essas emendas que tirarão do 
contribuinte mais recursos, mesmo após o Governo ter descoberto novas 
fontes de receita e, mais ainda, após ele ter-se vangloriado de que está 
conseguindo aumentar a receita do ICMS no Estado. Ou seja, ele aumenta a 
sua receita, mas, insaciável, quer mais e mais daquele contribuinte que não 
tem para onde fugir na hora de pagar o seu IPVA ou na hora de usar o seu 
telefone, correndo o risco de cada vez pagar mais. É isso que o Governo está 

~--------------------------------------------------------------~ 
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fazendo, mas é muito tímido quando combate a sonegação. Por isso 
defendemos o parlamento aberto à sociedade, para se discutir e encontrar a 
melhor forma de atender às necessidades do Estado, sem sacrificar tanto a 
nossa gente. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, senhores 

parlamentares e prezada assistência, esse requerimento que solicita a 
votação nominal do chamado dispositivo "rolha", que quer encerrar a 
discussão do projeto que cria e aumenta o valor de taxas, é bem oportuno, 
porque deixa claro quem quer e quem não quer discutir e levar à sociedade o 
que está acontecendo. Muito se falou sobre esse dispositivo para encerrar a 
discussão. Não penso que o debate deva partir para o lado de saber quem 
inventou isso e quem não inventou. Devemos saber quem está usando esse 
dispositivo e por que está querendo encerrar a discussão. Quem o está 
usando é a base do Governo, ou seja, é o comando do Governo, que quer 
encerrar a discussão, porque não está agüentando discutir e porque não tem 
argumento para se defender. Estão fugindo do debate porque não querem 
que a sociedade saiba o que de fato está acontecendo. Querem calar a 
Assembléia e encerrar a discussão. Essa é a verdade. Estão usando esse 
dispositivo para isso. Esse é o grande objetivo. 

O que significa esse pacotaço que está aí sendo votado, com a criação e o 
aumento de taxas? Significa que o Governo quer, no ano que vem, arrancar 
do povo mineiro de R$300.000.000,00 a R$400.000.000,00. Boa parcela 
desse povo é composta de servidores públicos. O Governo que não deu 
aumento algum durante o ano vai tomar dinheiro do servidor no ano que vem, 
através de taxas, do aumento e da criação de taxas, porque os órgãos e 
entidades que passarão a pagar taxas ou as terão aumentadas, obviamente, 
repassarão esse custo para o contribuinte. No final das contas, o povo paga o 
pato. E é esse mesmo povo que não teve aumento nem ganho no salário. 
Mas a tributação está aumentando. 

O Governo de Minas perde força e moral para criticar o Governo Federal, já 
que está fazendo o mesmo, aumentando impostos, sacrificando 
aposentados, servidores, desempregados, usando o mesmo expediente do 
Governo Federal. São essas coisas que a base governista não quer discutir 
aqui. Eles querem acabar com a discussão e liqüidar o assunto, encerrá-lo. 
Não querem entrar, profundamente, na questão. 

Foi dito aqui, pelo nosso Líder Hely Tarqüínio, que esse pacotaço de 
impostos, taxas e tributos, na verdade, faz lembrar a devassa que provocou a 
Inconfidência Mineira. Hoje, está-se fazendo o mesmo. E Minas precisa se 
levantar, reagir. Nós, aqui, somos a Casa do povo, que representa a 
sociedade e o povo. Cabe a nós protestar. Não vamos fazer como os 
Inconfidentes: conspirar e fazer revoluções contra o Governo. Mas não se 
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iludam a base governista e o próprio Governo, porque temos os nossos 
próprios instrumentos de reação. E o nosso instrumento é a tribuna, é a 
denúncia, é a palavra, o verbo. E vamos usá-los, custe o que custar, fazendo 
a obstrução que estamos fazendo. 

Temos, ainda, muito expediente para obstruir a apreciação da matéria, 
obrigar a base governista a discuti-la e a sociedade a acompanhá-la. Temos, 
ainda, esse requerimento. Depois dele, declaração de voto de cada um 
quanto a esse requerimento. Em seguida, poderemos entrar com outro 
requerimento, discuti-lo e fazer também declaração de voto. Vamos fazer 
isso, usando o nosso expediente de obstruir, legalmente, fazendo com que a 
sociedade possa saber, de fato, o que está sendo tentado, aqui, neste início 
de noite, que é o fim da discussão de uma matéria fundamental, que vai 
onerar o bolso do contribuinte e da população mineira. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado Miguel Martini, 
solicitando seja apreciado pelo processo nominal o requerimento de 
encerramento de discussão do Projeto de Lei n° 705/99. Em votação, o 
requerimento do Deputado Miguel Martini. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Miguel Martini- Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A fim de proceder à verificação de votação, 

a Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente ( Deputado Anderson Adauto) - Votaram "sim" 12 

Deputados; votaram "não" 38 Deputados; não houve voto em branco, 
totalizando 50 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento do 
Deputado Miguel Martini. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos declarar que 

lamentamos a rejeição desse requerimento, uma vez que todos os 
Deputados da base governista, conscientemente, estão defendendo esse 
projeto, também chamado de Boeing 705. Na verdade, já é até um Galaxy, o 
maior avião existente. Pedimos que a votação fosse nominal porque, ao final, 
solicitaremos a listagem de quem votou e como votou, e a votação nominal 
anteciparia os dados. Se tivessem votado favoravelmente ao requerimento, 
seria possível conhecermos o posicionamento de cada Deputado. 

Queremos que esse projeto seja debatido, pois estamos votando, sem 
conhecimento da situação, um "frankenstein", matérias inconstitucionais, já 
que muitas das taxas criadas são inconstitucionais. A votação nominal 
facilitaria o conhecimento dos fatos para a sociedade, que já está 
desesperada. As pessoas que estão acompanhando a situação pela televisão 
estão abismadas, e creio que muitos acham que é uma brincadeira, é 
absurdo acreditar que o IPVA vai aumentar, em alguns casos, mais de 40% 

~--------------------------------------------------------~ 



1150 
ou 50%, e que estamos criando taxas inconstitucionais. Já se paga 
imposto para se ter a segurança pública, e, agora, querem cobrar mais 
R$45,00 para o mesmo. E as taxas que já estamos pagando? Vamos pagar 
duas vezes? Já existe outra taxa para a segurança pública no Estado. 

Portanto, queremos lamentar que o requerimento não tenha sido aprovado. 
Creio que teremos que apresentar outro, para ajudar os Deputados da base 
governista. Quem sabe entraremos com um requerimento para votação 
secreta, o que ajudaria muito. Se não querem a votação nominal, devem 
querer a secreta. Então, deverá entrar outro requerimento. Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também 
votamos favoravelmente à votação nominal. Embora derrotados, queríamos 
que todos conhecessem a votação a favor do povo de Minas Gerais, a favor 
de um Regimento Interno que expressasse o espírito de liberdade do 
Deputado, a fim de que pudesse trabalhar de acordo com os interesses da 
nossa sociedade. 

Toda a obstrução feHa pela Oposição está ligada à função básica do 
Deputado, que é legislar, elaborar leis que representem as necessidades do 
povo e, ao mesmo tempo, fiscalizar a convivência dos Poderes, os atos do 
Executivo. No nosso caso, devemos fiscalizar desde a mensagem enviada 
para esta Casa pelo Governo até a sanção do Governador, ou seja, todos os 
passos da matéria no Legislativo, começando pela sua distribuição às 
diversas comissões temáticas, obedecendo aos ditames do Regimento 
Interno, usando os prazos estabelecidos. No entanto, esse projeto percorreu 
esta Casa de forma veloz, conforme a comparação retórica com o Boeing, 
que tem uma velocidade acima de 500km por hora. 

Ficamos, na tribuna, tentando impedir, dizendo que 0 aeroporto estava sem 
teto. No entanto, parece-me que isso não é verdade, porque existem muitos 
operadores da base do Governo que estão tentando limpar o tempo, acabar 
com a nebulosidade, dando visibilidade ao Governo, mas com o dinheiro do 
povo. Isso é triste. Vou repetir aquilo que disse da tribuna: a maioria do povo 
de Minas Gerais não sintoniza a TV Assembléia nesta hora. Além disso, esse 
canal ainda não é tão sintonizado - fazendo uma crítica a nós, Deputados -
exatamente pelos fatos que estão acontecendo aqui, ou seja, a falta de 
coerência do Poder Legislativo. Se houvesse coerência, talvez o "ibope" 
pudesse ser maior. Portanto, está declarado o meu voto favorável. 

O Deputado Mauro Lobo -Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos sendo 
coerentes nesta tarde, mostrando uma firme posição contra a forma e contra 
o conteúdo do Projeto de Lei n° 705/99. No que diz respeito ao conteúdo, já 
expusemos a nossa preocupação relacionada ao número e ao valor das 
taxas. Quanto à forma, ao invés de ser submetido a uma ampla discussão, 
esse projeto vem com emendas, sendo uma apresentada no início e a outra 
no final da tarde, a fim de que não possam ser exaustivamente discutidas, 
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ampliadas, trazendo-se para esta Casa representantes de vanos 
segmentos para que tomem conhecimento e opinem sobre essas taxas. É 
preciso que esta Casa tenha abertura para discussão e um tempo mínimo 
para que cheguemos a um entendimento relativo a essas propostas. 

Propostas que, no momento, só vêm atingir o contribuinte, só vêm atingir 
aquele cidadão que, às vezes, no desespero por não ter o seu emprego ou o 
seu aumento, vê a sua conta de luz aumentando, a sua conta de água 
aumentando, a escola do filho e, agora, até o IPVA, sem dizer que ainda 
corre o risco de ter um adicional na sua conta de telefone ou da Internet. 

É por isso que estamos discutindo todo esse processo e que devemos ter 
mais consideração com o povo mineiro, que não agüenta mais ônus. 
Principalmente o Governo, que tem tido desta Casa todo o apoio para ampliar 
sua arrecadação, deveria olhar mais para o contribuinte. Se não tem 
consideração com esta Casa, entendemos. Mas com o contribuinte que paga 
os impostos, com aqueles a quem devemos satisfação, com eles, sim, 
devemos ter mais consideração. Que não tenha, às vezes, aquela 
consideração necessária com o Legislativo, mas que a tenha com a 
população. No momento em que ele sacrifica cada vez mais essa população, 
está faltando com o respeito e a consideração que o povo merece. Muito 
obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, queremos lamentar que tenha sido 
derrotado o requerimento do Deputado Miguel Martini, que solicitava a 
votação nominal desse projeto, já que acompanhamos a manifestação de 
vários Deputados, que demonstraram que são a favor das taxas e não viram 
dificuldade nenhuma na votação nominal. 

Interessante é ver esses Deputados que se pronunciaram, dizendo-se a 
favor das taxas, da CPMF da segurança, taxa que aumentará o IPVA, 
trazendo, em janeiro, um aumento de 40% para as pessoas que têm 
automóvel, indo totalmente contra os pareceres do Supremo Tribunal 
Federal, que mostra que as taxas não podem ser cobradas da maneira que 
se quer. Entendíamos que os Deputados que já se manifestaram votarão a 
favor desse aumento, num momento delicado para a população. O Deputado 
Alberto Bejani trouxe a comunicação de um aumento de 60% em janeiro. 
Então, teremos aumento da CEMIG, da COPASA e do IPVA. Podemos 
considerar que essa taxa virá juntamente com a guia. 

Ouvia um Deputado dizer que quer que este ano acabe logo. Diria que não 
queremos que este ano acabe. Janeiro virá de maneira destruidora, 
avassaladora contra o povo mineiro. Com esse Governo voraz, neoliberal, 
como disse na sua mensagem: o Secretário da Fazenda tem que equilibrar 
as suas contas; tem que preencher um buraco nas contas do Governo, e 
para preencher esse buraco, quem vai ficar com a conta, quem vai pagar a 
conta é a população. Aumento de 65% da CEMIG, aumento da COPASA, 
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Infelizmente, a população e os segmentos da sociedade não puderam nem 
estar presentes na Assembléia Legislativa para efetivamente conhecer 
quanto vão pagar em janeiro. Só quando janeiro chegar. E algumas das 
famílias de Minas Gerais estarão de férias, descansando, e, na volta das 
férias, receberão de presente da Assembléia Legislativa, a mando do 
Executivo, aumento da CEMIG, aumento da COPASA e de cento e tantas 
taxas. Obrigado pela liberalidade, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento do Deputado Alberto Pinto 
Coelho, em que solicita o encerramento da discussão do Projeto de Lei no 
705/99, nos termos do parágrafo único do art. 248 do Regimento Interno. Em 
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João L.eite - Sr. Presidente, peço verificação de votação. 
O Sr. Pres"1dente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; votaram "não" 1 O 

Deputados; não houve nenhum voto em branco. Está, portanto, ratificada a 
aprovação do requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho. 

Declarações de Voto 
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Quero lamentar que o 

Plenário tenha aprovado esse requerimento que impede a Oposição de se 
pronunciar aqui na Assembléia Legislativa. O Plenário da Assembléia 
Legislativa, o Plenário do parlamento, o Plenário onde se deve dar a 
discussão, o Plenário do encontro dos partidos democráticos, é atropelado 
hoje. A Oposição é amordaçada, a Oposição é impedida de falar, de discutir 
o projeto, por causa desse requerimento "rolha", esse requerimento 
antidemocrático, esse requerimento que traz para a Assembléia Legislativa o 
estado de sítio. Está decretado o estado de sítio no Plenário da Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais. A Oposição não pode discutir o "boeing" 705. 

Esse avião da maldade, por onde ia fazendo suas escalas, ia recebendo 
passageiros que são verdadeiras maldades contra o povo de Minas Gerais. 
Quando chegar janeiro, o povo vai sentir na pele e no bolso as taxas que 
foram votadas na Assembléia Legislativa. A Opos"1ção não teve oportunidade 
de se manifestar e discutir. Estamos vendo aqui apenas algumas taxas que já 
eram cobradas pelo IMA, e agora mais taxas são acrescidas. E não há 
dúvidas, telespectador da TV Assembléia, população de Minas Gerais, 
quando janeiro chegar, além das taxas relativas ao automóvel, que alcançam 
mais de três milhões de automóveis em Minas Gerais, além do aumento na 
sua conta de luz, além do aumento na sua conta de água, teremos o 
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aumento também dos alimentos, porque agora temos várias outras taxas 
cobradas pelo IMA. Teremos a cobrança da CPMF da segurança. Esse 
Governo neoliberal inventou a CPMF da saúde, e agora traz essas taxas 
através de um Deputado. Queremos isentar o nosso. nobre colega Eduardo 
Daladier, mas foi por suas mãos que veio essa maldade contra o contribuinte 
de Minas Gerais. As culpas têm que ser lançadas sobre esse Governo. O 
Secretário da Fazenda falou em equilibrar as contas públicas, encher o 
buraco vazio do Governo. Muito obrigado pela paciência de V. Exa. 

O Deputado Paulo Piau - Gostaríamos também de lamentar a aprovação 
desse requerimento. Votamos contrariamente, porque, na verdade, ele vem 
cercear a nossa discussão, o nosso esclarecimento à comunidade sobretudo 
a respeito do que se passa com relação a esse projeto das taxas. 

Eu queria apenas complementar, Deputado João Leite, dizendo que não é 
apenas com relação às taxas do IMA que os alimentos ficarão mais caros. 
Uma padaria que estiver em qualquer comunidade, pagando R$300,00 por 
ano, aumentará o preço do pão. O pão é um alimento processado. Uma casa 
de carnes que for fiscalizada, pagando mais R$300,00 por ano, 
evidentemente, irá aumentar o preço da carne. Esse custo não vai em cima 
do empresário, será repassado para o preço final do produto. O empresário 
tem o seu lucro e, se não tiver, quebra. Quando incide mais um imposto, já 
que os lucros estão tão espremidos, como disse V. Exa. - na agropecuária, 
isso é uma realidade, não se está achando viabilidade para uma propriedade 
leiteira, para uma propriedade produtora de arroz ou de feijão-, essas taxas 
serão repassadas, causando inflação. Este Governo não vê mérito em nada 
do Governo Federal, mas existe um mérito para este País, que é exatamente 
o combate à inflação. Ela está represada, está debelada, mas está sob 
controle, eventualmente. E é claro que essa pressão que vem dos municípios 
e do Estado pode forçar a inflação. A partir do momento em que as 
mercadorias tornam-se mais caras, há, evidentemente, uma pressão 
inflacionária. Portanto, quanto mais sacrifícios impõem-se ao povo, corre-se 
mais o risco de o monstro da inflação voltar. É claro que essa é uma pressão 
pequena, reconhecemos, mas não deixa de ser uma pressão em cima do 
contribuinte, em cima do consumidor. É claro que janeiro virá, e a partir desse 
mês vamos experimentar essas taxas, que, volto a dizer, não são claras. 

Esse projeto não foi discutido nesta Casa. Tem muitas arapucas. V. Exa. 
fala no saco de maldades. E, na verdade, é o saco de maldades porque 
ninguém sabe qual é o comportamento. São verdadeiras arapucas armadas 
para o povo de Minas Gerais. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o "rolha" 
chegou. Infelizmente, estamos agora amordaçados. Não só a Oposição está 
calada; agora, a própria Situação ficou impedida de explicar para a sociedade 
por que votar um projeto tão mal como esse está sendo votado. E queria 
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dizer que já pedi à assessoria que nos forneça a listagem dos Deputados 
que votaram no painel, para que possamos ter esse arquivo; para que 
possamos mostrá-lo quando vier algum desses Deputados, algum desses 
partidos que eram democratas, que eram até de esquerda, mas agora 
viraram neoliberais, porque apóiam um Governo neoliberal também; para que 
possamos ter o nome daqueles que votaram favoravelmente, amordaçaram a 
Oposição e impediram o debate. Quero aqui, mais uma vez, aproveitar o que 
disse o Deputado João Leite. Queremos inocentar o Deputado Eduardo 
Daladier. Sabemos como funcionam o Governo e esta Casa. Ele tem 
vergonha de botar a sua cara e assumir. E pede ao Deputado Eduardo 
Daladier, que é sério, íntegro, respeitável nesta Casa e que, infelizmente, vai 
ter seu nome manchado. Eu mesmo, como Oposição, poderia estar batendo 
nele, mas sei que isso é do Governo. É um Governo que não é capaz de 
assumir as suas responsabilidades. É um Governo que se utiliza dos 
Deputados, escondendo-se atrás de algum deles para não mostrar a sua 
cara. Um Governo neoliberal, que achaca a sociedade e que impede a 
democracia. E olha que fez discurso dizendo que era democrata. É assim 
que está fazendo no Estado, transferindo responsabilidade. Fez assim na 
questão dos soldados da PM, que foram expulsos. Assumiu compromisso e o 
transferiu para a Assembléia Legislativa. Não foi capaz de assumir um 
compromisso que fez em palanque, garantindo que cumpriria. Meu tempo 
acabou, e estou amordaçado. Calo-me em protesto contra esse requerimento 
que impede que continue falando. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos que 
assistem a nossa reunião através da TV Assembléia, amigos da galeria, 
fizemos o possível e o impossível para que esse "Boeing" não fosse 
aprovado. Estamos sentindo que realmente vai decolar, que não estamos 
conseguindo barrar tudo o que está dentro dele, ou seja, as taxas que estão 
sendo criadas. Mas poderia ser pior se nós, da Oposição, não tivéssemos 
alertado, desde o início, sobre algumas taxas. Falava-se até em se pagar 
abrigo de velhos. Você, que está nos assistindo, que tem a sua mamãe, a 
sua titia ... 

Estava justamente falando que você, que tem sua mamãe, sua titia ou sua 
vovó num abrigo de velhinhos, também pagaria. Você que é mãe e tem leite 
materno sobrando, que vai doar ao banco de leite para atender a outras 
crianças que não tiveram a mesma felicidade, também pagaria taxas. Tudo 
isso foi derrubado por nós, da Oposição, que somos conscientes. Digo mais, 
ainda: se não estivéssemos aqui, muitos até sem almoçar, para tentar fazer 
com que a Situação entendesse que já não podemos criar nenhum tipo de 
taxa para o povo pagar, esse projeto já teria sido aprovado. Li há pouco para 
V. Exas. sobre o aumento de 63% da energia elétrica, através de acordo 
realizado. Onde está o Governador que mandou chamar, com urgência, o 
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Presidente da CEMIG, Dr. Djalma, em Juiz de Fora, para puxar sua 
orelha? Olhem, o puxão até que foi muito fraco, porque caiu muito menos do 
que aquilo que havia sido anunciado. Portanto, nós, que somos chamados de 
oposição, que fomos colocados na oposição antes de assumirmos nosso 
mandato, vamos dormir com a consciência tranqüila, porque lutamos muito 
para que esse "boeing 705" fosse discutido num tempo maior. Nós, da 
Oposição, e o povo mineiro sentimo-nos amordaçados, amarrados e 
arrolhados. Muito obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a 

Presidência a encerra, convocando os Deputados para as reumoes 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 16, às 9 e às 20 
horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a reunião 
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-
A ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 59a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 8/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento- Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1a Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião - 2a 
Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposiões: 
Requerimento do Deputado Bilac Pinto; aprovação - Votação, em turno único, 
do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.199; discurso da Deputada Elbe 
Brandão; votação secreta; manutenção; declarações de voto- Inexistência de 
"quorum" qualificado para votação das propostas de emenda à Constituição -
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 699/99; discursos dos Deputados 
João Leite e Bilac Pinto; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na 
forma do vencido em 1° turno; votação das Emendas n°s 1 e 2; aprovação; 
declarações de voto - Discurso do Deputado Paulo Piau -Votação, em 1° 
turno, do Projeto de Resolução n° 484/99; discurso do Deputado Durval 
Ângelo; votação do Substitutivo n° 1; aprovação - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 16/99; aprovação - Votação, em 1° turno 
único, do Projeto de Lei n° 147/99; discurso do Deputado Márcio Cunha; 
votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade das 
Emendas n°s 1 e 3; votação da Emenda n° 4; aprovação; votação da 
Emenda n° 2; rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 483/99; 
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; deferimento; votação do 
Substitutivo n° 1, salvo emendas e destaques; aprovação; requerimento do 
Deputado Hely Tarqüínio; deferimento; votação das Emendas n°s 1 a 5; 
aprovação- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 533/99; requerimento 
do Deputado Luiz Antônio Faria; deferimento; votação do projeto, salvo 
emendas e destaque; aprovação; votação das Emendas n° 2 a 4 e da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, salvo destaque; aprovação; prejudicialidade 
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da Emenda n° 1; votação da Emenda n° 4; rejeição - Discussão, em 
turno único, do Projeto de Lei n° 569/99; aprovação com a Emenda n° 1 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 523/99; discurso do Deputado 
Mauro Lobo; apresentação do Substitutivo n° 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com o substitutivo à Comissão de Fiscalização 
Financeira - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 665/99; aprovação 
com a Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 78/99; 
designação de relator; utilização, pelo relator, do prazo regimental para 
emissão de parecer - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 203/99; 
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; leitura da 
Emenda n° 1; discursos dos Deputados Miguel Martini e Rogério Correia; 
votação do projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1° 
turno; votação da Emenda n° 1; rejeição; verificação de votação; ratificação 
da rejeição; declarações de voto - Discurso do Deputado Miguel Martini -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 229/99; apresentação da 
Emenda no 4; encerramento da discussão; discurso do Deputado Carlos 
Pimenta; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação das 
Emendas n°s 1 a 3; aprovação; votação da Emenda n° 4; aprovação -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 497/99; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 613/99; 
aprovação na forma do vencido em 1 o turno - Questões de ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de 

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira -
Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira 
Júnior- Álvaro Antônio- Ambrósio Pinto- Amilcar Martins -Antônio Andrade -
Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro- Antônio Júlio- Antônio Roberto -
Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz 
- Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de 
Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu 
Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento 
Rodrigues- Sebastião Costa -Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
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O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14h14min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

-O Deputado Márcio Kangussu, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a votação de 
requerimentos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que 

suspenda a reunião por 15 minutos, a fim de que haja uma discussão e um 
entendimento entre a Situação e a Oposição. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai suspender a reunião por 

15 minutos para o Deputado entrar em entendimento com as Lideranças. 
Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Estão reabertos os nossos 

trabalhos. 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1 a Fase, a Presidência 
passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar desta pauta os Projetos 

de Lei n°s 257 e 401/99, que receberam emendas, encaminhadas às 
comissões, na reunião extraordinária realizada ontem à noite. 

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

que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei 
n° 279/99 seja apreciado em último lugar. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

Prosseguimento da votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 14.199, que dispõe sobre a organização da Governadoria do Estado 
e da Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social, cria a Secretaria do 
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Turismo, extingue a Secretaria de Assuntos Municipais, cria unidades 
administrativas nas Secretarias da Segurança e da Justiça e de Direitos 
Humanos e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição 
do veto. Com a palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Elbe 
Brandão. 

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, pessoas presentes nas galerias, imprensa, senhoras e senhores, 
lutamos para conseguir consolidar, no Estado, políticas públicas que venham 
a fazer com que o turismo possa ser inserido no PIB mineiro, como hoje está 
inserido em vários Estados do Brasil e, principalmente, no mundo. O turismo 
gera mais fluxo financeiro no Planeta do que a indústria automobilística e a 
do petróleo, já ultrapassou a indústria de eletrodomésticos, é o segmento 
que, hoje, mais socializa na geração de empregos e de renda. É o segmento 
que incorpora, no mínimo, 55 outros setores da economia, quando buscamos 
uma forma de desenvolver essa política pública. 

Não é a primeira vez que subo a esta tribuna para falar sobre a iniciativa do 
Governador Itamar Franco de trazer a esta Casa o projeto para 
encaminhamento, para cumprir a sua palavra, com relação à criação da 
Secretaria de Turismo. Isso foi um avanço. Esperávamos que esse avanço 
pudesse trazer em si a continuidade orgânica e a sistemática dessa 
Secretaria, com todos os equipamentos turísticos que temos no Estado. A 
PROMINAS e o MINASCENTRO são objetos do veto do Deputado Agostinho 
Silveira, que entendeu que o MINASCENTRO e a PROMINAS estivessem 
vinculados à Secretaria de Turismo, e não à Casa Civil. Faço questão de ler o 
texto, lembrando que a PROMINAS foi constituída com o objetivo de fomento 
do turismo de negócios em Belo Horizonte e no nosso Estado. As ações da 
PROMINAS pertencem à TURMINAS e à EMBRATUR. (-Lê:) 

"Mensagem n° 93/99, Belo Horizonte, 28 de outubro de 1999. Sr. 
Presidente, cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa., no uso de 
atribuição que me confere o art. 90, inciso VIII, c/c art. 70, inciso 11, da 
Constituição do Estado, que apus veto parcial à Proposição de Lei n° 14.199, 
que dispõe sobre a organização da Governadoria do Estado e da Secretaria 
de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, cria Secretaria de Estado do 
Turismo, extingue a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria 
unidades administrativas na Secretaria de Estado da Segurança Pública e da 
Justiça e de Direitos Humanos e dá outras providências. Para a apreciação 
desta egrégia Assembléia, encaminho, em anexo, as razões do veto. 
Atenciosamente. Newton Cardoso, Governador do Estado de Minas Gerais." 

Peço aos meus colegas a atenção para este texto: "A Companhia Mineira 
de Promoção - PROMINAS - é, na verdade, uma administradora de espaços 
de eventos, sem qualquer direcionamento à área turística, embora possa, 
eventualmente, promover locações para tal". Não gostaria de culpar o Sr. 
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Newton Cardoso, que assinou esse ato, muito menos o Governador 
Itamar Franco, que está comprometido com o "trade" do turismo em Minas 
Gerais, com relação a esse texto que é esdrúxulo, irresponsável, mentiroso e 
que faz com que pareça que esta Casa e o povo mineiro seja burro e não 
tenha compreensão dos fatos. Infelizmente, o assessor ou o consultor que 
redigiu esse texto jamais poderia estar com a responsabilidade de assessorar 
um Governador do Estado. Os donos das ações da PROMINAS são a 
EMBRATUR e a TURMINAS. Ela nasceu com a motivação de fomento do 
turismo de negócios em Minas Gerais. E vem um texto dizer que é 
simplesmente uma administradora de espaços de eventos. Ela não é só isso. 
Hoje, Minas Gerais tem um conselho paritário com a sociedade civil, que é o 
Conselho Estadual de Turismo. Já tivemos momentos em que Minas perdeu 
congressos de 8 mil pessoas, que fomentariam o setor hoteleiro, os taxistas 
de Belo Horizonte, as empresas de ônibus, os restaurantes, ou seja, toda a 
cadeia que está vinculada com o movimento que o turismo promove em uma 
ddade, para dar espaço a formaturas. 

Se você tiver um Conselho como parceiro, para definir as ações em 
parceria, com certeza a PROMINAS cumprirá o objetivo de sua fundação, e 
não meramente a de servir para a contabilidade de locação de espaço para 
qualquer evento. Essa não é a função dela e não é por isso que ela existe. (-
Lê:) 

"Tanto é assim que se pretende reunir, no âmbito de sua competência, 
todos os espaços disponíveis, a fim de equalizar a sua administração, 
mantendo uma única política de locação e preços, evitando, principalmente, 
uma concorrência entre os principais órgãos públicos. A vinculação dessa 
empresa à Secretaria de Estado do Turismo, recém criada, conforme dispõe 
o art. 26 da proposição, trará significativa distorção dessa diretriz. A proposta 
de vinculação à Secretaria de Estado da Casa ·Civil e Comunicação Social 
decorreu justamente da inexistência de correlação direta da finalidade da 
empresa a qualquer Secretaria, tornando-se imperativo promover a sua 
vinculação diretamente ao Governo do Estado." 

Acredito que, se o Governador Itamar Franco tiver conhecimento dessa 
justificativa, não será conivente com esse veto. Por isso, peço aos nossos 
colegas, em nome de Minas Gerais, fazendo com que a palavra do 
Governador Itamar Franco seja cumprida na sua administração, que 
efetuemos a derrubada desse veto.(- Lê:) 

"São essas as razões que me levaram a vetar os dispositivos em questão, 
levando-se em conta ainda que o Conselho Estadual de Turismo já está 
regulado no art. 8° da Lei n° 12.398, de 12 de dezembro de 1996, modificado 
pelo art. 28 da presente lei. Palácio da Liberdade, 28 de outubro de 1999. 
Newton Cardoso." 

Concluo a minha fala acreditando que pude esclarecer a todos os 
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companheiros o que estamos votando neste momento. Vocês, no futuro, 
com certeza, serão reconhecidos pelo setor do turismo na busca de 
alternativas de desenvolvimento social. Não digo crescimento econômico, 
mas desenvolvimento social para o nosso Estado. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo 
processo secreto, de conformidade com o art. 255, c/c o art. 261, X, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem manter o veto registrarão 
"sim"; os que desejarem rejeitá-lo votarão "não". A fim de proceder à votação 
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não 
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. Em 
votação. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto -

Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão- Elmo Braz- Gil Pereira- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa - Ivo José-
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria José Haueisen- Maria Tereza Lara-
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério 
Correia - Sebastião Costa- Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 13 Deputados; "não" 37 Deputados; não 
houve voto em branco. Está, portanto, mantido o Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 14.199. Oficie-se. 

Declaraçôes de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, apesar de a 

votação ser secreta, gostaria de dizer que votei pela derrubada do veto do 
Governador, uma vez que representou grande prejuízo para o turismo. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
para fazer um esclarecimento. Ontem, pela manhã, fui surpreendido pelo 
comentário de alguém que leu, em matéria da imprensa escrita, e ouviu, na 
Rádio Itatiaia, se não me engano, uma declaração do Deputado Marcelo 
Gonçalves, meu amigo, de que eu, juntamente com os Deputados Luiz 
Fernando Faria e Agostinho Silveira, tinha ido ao Rio Grande do Sul para 
colher "know-how" para a taxa do narcotráfico. Primeiramente, queremos 
esclarecer que não existe, por parte de nenhum de nós três, proposta nesse 
sentido. Segundo, gostaria de deixar bem claro que fomos ao Rio Grande do 
Sul por ordem do Sr. Presidente, para conhecer a realidade de seu DETRAN, 
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assim como seu funcionamento e a satisfação da sociedade com a 
implantação desse novo modelo. Já conhecia o processo, e os Deputados 
Luiz Fernando Faria e Agostinho Silveira voltaram, como eu, encantados com 
o funcionamento daquela instituição, que, lá, funciona. Acabou-se a 
corrupção, a segurança é total, e a arrecadação do Estado cresceu. 
Podemos dizer até, considerando-se a nossa visita àquele Estado, que em 
Minas Gerais as taxas iriam reduzir. Com aquele modelo, se o Governo 
reduzisse as taxas do nosso DETRAN, ainda assim arrecadaria o dobro de 
hoje. Haveria, além disso, o grande ganho de cada cidadão, pois aumentaria 
a segurança do serviço prestado, com a garantia dos documentos, e 
diminuiria o tempo na concepção dos documentos. 

Dessa forma, gostaria de deixar clara a minha posição. Já conversei com o 
Deputado Marcelo Gonçalves, que irá se pronunciar. Ele não disse isso, mas 
sim que fomos ao Rio Grande do Sul para conhecer a realidade do DETRAN, 
o que não tem nada a ver com a taxa que será criada. Aliás, quem está 
querendo criar taxas no Estado é o Sr. Governador, que enviou projeto para a 
criação de 1 06 novas taxas. Somos contra qualquer acréscimo de taxa e 
votaremos contra. 

Portanto, tinha de deixar isso claro. Já recebi vários "e-mails" no meu 
gabinete, chamando a minha atenção, criticando-me por uma declaração 
falsa. 

Então, foi um mal-entendido, e quero esclarecer que o projeto do Deputado 
Luiz Fernando Faria é sobre o DETRAN, fala na criação de uma autarquia 
nos moldes daquela do Rio Grande do Sul. Isso não tem absolutamente nada 
a ver com taxa de narcotráfico. Volto a dizer, se alguém apresentar uma 
proposta nesse sentido, este Deputado votará contra. O problema da nossa 
segurança não é só de recursos, mas de modelo, de nova filosofia, de nova 
maneira de funcionamento. No Rio Grande do Sul, depois que transformaram 
em autarquia o DETRAN, 1.200 funcionários da Secretaria da Segurança 
Pública foram disponibilizados para prestar serviços de polícia judiciária. Isso 
contribui para aumentar a segurança pública, e não as taxas. 

Portanto, é dentro dessa linha que gostaria de esclarecer essa questão, 
repetindo, mais uma vez, que foi um mal-entendido. Essa é a minha 
explicação, porque tenho responsabilidade com aquilo que faço, com aquilo 
que falo, e não com aquilo que alguém entendeu que alguém falou. Tenho a 
certeza de que o Deputado não falou isso. Muito obrigado. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, caro 
amigo e colega Miguel Martini, reafirmo o que falei, ou seja, os Deputados 
Miguel Martini, Agostinho Silveira e Luiz Fernando Faria foram ao Rio Grande 
do Sul a fim de conhecer o DETRAN, que hoje é uma autarquia e é 
considerado um modelo. Vários Estados estão acompanhando o modelo do 
Rio Grande do Sul. Lá existe uma taxa que é cobrada anualmente, cujo valor 
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médio é R$26,00. Esse procedimento também é seguido por outros 
Estados. Em nosso Estado existe uma taxa que é cobrada somente uma vez 
por ano e não é mais paga. Trata-se ~o licenciamento. O projeto_ em 
tramitação na Casa, sobre a transformaçao DETRAN em autarqura, e do 
Deputado Luiz Fernando Faria. Os Deputados Miguel Martini e Agostinho 
Silveira, membros de uma comissão que representava a Assembléia de 
Minas Gerais, foram conhecer o DETRAN do Rio Grande do Sul. 

Outro mal-entendido foi o seguinte: no domingo, uma reportagem dizia que, 
como Presidente da CPI, o meu sonho é ser Prefeito da minha cidade, Pedro 
Leopoldo. A falta de informação é tão grande que o atual Prefeito de Pedro 
Leopoldo é o meu irmão, com uma aceitação de mais de 80%, e irá se 
candidatar à reeleição. Como vou derrubar meu próprio irmão? Então, a 
imprensa deveria ser mais bem-informada a respeito do que falamos e não 
distorcer as nossas palavras. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" 
qualificado para a votação das propostas de emenda à Constituição, mas que 
o há para a apreciação das demais matérias da pauta. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 699/99, do Governador do 
Estado, que altera a Lei n° 12.228, de 4/7/96, que cria o Fundo de 
Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
n°s 1 e 2, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em votação, o projeto, 
salvo emendas. Para encaminhar, com a palavra, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público 
presente, imprensa, telespectadores da TV Assembléia, encaminhamos 
favoravelmente à aprovação desse projeto, que foi acompanhado pela 
oposição desta Casa, inclusive pelo Deputado Bilac Pinto, que nos mostrou a 
importância de votarmos favoravelmente. 

Estamos acompanhando o Deputado Bilac Pinto, pela aprovação desse 
projeto, e pensamos que deve ser desta maneira: devemos ter tempo para 
apreciar e avaliar os projetos, passando pelas comissões. Não deve 
acontecer como com outros projetos que chegam à Assembléia Legislativa, 
como o n° 705, que, ao ser analisado, ficamos com a impressão de não saber 
se é uma peça neoliberal, mas, muito mais do que isso, o projeto de lei do 
Governador é uma peça de capitalismo selvagem, porque já conseguimos 
identificar cobrança de taxas até para banco de leite materno, banco de 
sangue. Isso não é um Governo neoliberal. Esses são serviços essenciais 
destinados à população, e pretende esse Governo cobrar tais serviços. 
Serviços de asilos, de creches, cobrança de taxas, etc. Isso não é 
neoliberalismo, é capitalismo selvagem. Pretendemos ter o tempo exato para 
analisar esse projeto, como tivemos para analisar o Projeto de Lei n° 699/99. 
Não a toque de caixa, não na última hora, como pretende o Governo aprovar. 
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E faltam ainda algumas taxas, falta aqui a "narcotaxa", que falta o 
DETRAN cobrar - esse órgão descontrolado que temos no Estado, como 
disse o Tribunal de Contas. Arrecadação dessa maneira é muito fácil, 
lançando mão de um capitalismo selvagem. Aí não podemos dizer apenas do 
Governo do Estado de Minas, mas dos Governos que não conseguem 
atender o idoso, a criança, e querem cobrar ainda das entidades sociais, que 
fazem seu trabalho substituindo o Governo. 

É um absurdo cobrar taxas dessas entidades. Leite materno e sangue são 
vendidos? É acompanharmos o afastamento total do poder público dos 
serviços essenciais para a população. Trataremos, mais adiante, desse 
assunto. Estamos debruçados sobre ele, vendo as aberrações desse projeto 
e ainda o anúncio da "narcotaxa". Obstruiremos e não permitiremos que 
taxem serviços que o Estado deve fornecer à população, que essas 
associações e esses bancos de leite e sangue paguem por esse serviço do 
Estado. 

Em relação ao projeto de lei que já tivemos oportunidade e tempo para 
discutir, o n° 699/99, encaminhamos pela aprovação. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Bilac 
Pinto. 

O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezado colega 
João Leite, quero fazer um pronunciamento sobre esse projeto, de iniciativa 
do Governador do Estado, para o qual peço o apoio. É meu dever de 
consciência, como representante do Sul de Minas, dizer a vocês que as 
nossas indústrias de eletroeletrônicos e informática do Sul de Minas estavam 
deixando o Estado e se instalando no pólo tecnológico de Ilhéus, na Bahia. 

Esse projeto que estão agora apreciando, e conto com o apoio de todos 
para aprová-lo, está dando grande oportunidade para que o Vale da 
Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, e todas as empresas instaladas em 
Minas Gerais no setor de informática e eletroeletrônica tenham a 
oportunidade de se tornar competitivas dentro do Estado. 

Como Deputado de Oposição, quero reconhecer a iniciativa do Governador 
do Estado de Minas Gerais, Dr. Itamar Franco, por ter a sensibilidade de 
fazer com que esse setor específico da economia mineira, que é um setor 
crescente no mundo moderno, possa ter a oportunidade de continuar 
gerando empregos, instalando empresas dentro do nosso Estado. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 699/99 
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na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2. 

Declarações de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, 

subo a esta tribuna para parabenizar o Governo por esse projeto -
FUNDIEST Eletrônica -aprovado, porque a realidade vale muito mais do que 
a utopia, embora a utopia também seja importante. Mas a pessoa não pode 
ter dois discursos, o discurso tem de ser um só. 

A partir do momento em que o Governo vem aqui e aprova um projeto - ao 
qual votamos favoravelmente - para garantir a permanência, em Minas 
Gerais, das indústrias de eletrônica, sobretudo na região de Santa Rita do 
Sapucaí, merece elogios. O que quero enfatizar é o contra-senso do 
Governo. Ele discute o projeto da Mercedes-Benz, o da Satipel, diz que não 
pode haver guerra fiscal. Então, quero que a comunidade que nos ouve 
preste atenção: existem um ou dois discursos diferentes desse Governo? 
Essa é a tônica que quero dar. 

Elogio o Governo, mas gostaria que o Sr. Itamar Franco tivesse um 
discurso apenas. Dizia que o Governo Eduardo Azeredo era neoliberal, 
porque incentivava as empresas, gastava dinheiro com as empresas. Agora 
age da mesma maneira. Não existe milagre, existe uma coerência, uma 
lógica, porque a guerra fiscal foi estabelecida no País, lamentavelmente, mas 
quem nela não entrar, infelizmente, perde. O que não posso admitir é o 
Governo fazer um discurso contrário, combatendo a mesma prática usada n? 
Governo anterior, e agora cair na realidade de que é necessário fazer isso. E 
necessário entrar na guerra fiscal, lamentavelmente. Portanto, gostaria de 
deixar isso bem claro, para que a comunidade possa refletir e ver, na 
verdade, as posições do Governo. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Durval Ângelo - Srs. Deputados, Sra. Deputada, Deputado 
Paulo Piau, o que caracterizava o Governo Azeredo como neoliberal é bem 
diferente. O que ele fez foi isentar de R$90.000.000,00 em débito fiscal, em 
ação já em execução, a Paraibuna, de Juiz de Fora. O que ele fez foi, 
durante dez anos, conceder, em incentivos fiscais, à Mercedes, em Juiz de 
Fora, cerca de R$700.000.000,00. Isso é muito diferente de um projeto que, 
no caso, conforme a própria argumentação do Deputado Bilac Pinto com o 
Governo, trata, na maior parte, de pequenas e microempresas que ficam no 
vale do Sapucaí. Isso é muito diferente. 

Na realidade, está dando condições para que essas empresas enfrentem a 
concorrência maléfica e perversa do Estado de São Paulo. Não existem dois 
discursos no Governo, o que existe, claramente, é um Governo que está do 
lado da maioria da população excluída, do pequeno e do médio empresário 
mineiro, não um Governo que favorece as grandes empresas e as 
multinacionais. Diga-se de passagem que o lucro anual da Mercedes-Benz é 
maior do que a arrecadação do Estado. O que gostaria é que V. Exa. 
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estivesse no Plenário aplaudindo um grande projeto de um companheiro 
da Bancada do PFL, e não criticando o esforço que o companheiro de 
bancada fez e que teve acolhida do Governo. A lógica do Governo não foi a 
lógica do grande nem de discriminação pela bancada. Esperava uma 
intervenção diferente dessa. Acho que é essa a cara do Governo _ 
transparente, pública, com conhecimento de todos e com sinalização clara do 
lado em que quer estar. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, art. 164. 
O Sr. Presidente- Pelo art. 164, com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Só para dizer que o Deputado Durval Ângelo, na 

ânsia de defender o Governo, tem suas razões. Ser Governo é ser Governo 
100%. Porém, V. Exa. está enganado. A Paraibuna Metais é um projeto 
aprovado por esta Casa, anterior ao Governo Eduardo Azeredo. Só para que 
V. Exa. possa consultar e verificar que a verdade está aí, não foi no Governo 
Eduardo Azeredo. 

Quero dizer mais: sobre o incentivo concedido à Mercedes, o FUNDIEST é 
um programa só do Governo do Estado; portanto, V. Exa. também está com 
dois discursos para defender o Governo Itamar Franco. Vamos ser coerentes. 
É melhor assumirmos a realidade do que querermos enganar o povo com 
meias verdades. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 
484/99, do Deputado Rogério Correia, que dá nova redação ao parágrafo 
único do art. 3° da Resolução n° 5.186, de 13/7/99, que dispõe sobre garantia 
em operação de crédito entre o Estado e empresas públicas. A Comissão de 
Justiça perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Durval 
Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, gostaria de deixar bem claro 
que todo o processo da Paraibuna Metais aconteceu com a chancela e a 
assinatura do Secretário João Heraldo. Sr. Presidente, tenho 9min40s. 
Gostaria de deixar bem claro que aproveito o projeto do Deputado Rogério 
Correia, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 
5.186, de 13/7/99, para levantar uma questão que acho pertinente. Senão, 
posso abrir uma discussão sobre esse projeto, fazer um encaminhamento de 
votação, e o Presidente pode falar a mesma coisa que falou anteriormente. 
Primeiro, que toda discussão, assim como a desse projeto, não deve ser feita 
no salão vermelho, tem que ser feita no Plenário. Aqui é o lugar correto. 
Talvez não tenhamos o entendimento de que o Plenário seja o lugar correto 
para fazer essa discussão. Estamos equivocados a esse respeito. É aqui no 
Plenário, neste salão azul ou cinza, que a discussão tem que ser feita, assim 
como o encaminhamento do projeto. 

~-------------------------------------------------------------
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o Sr. Presidente- Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que 

0 aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, ~m 1° turno, o Projeto de Resolução n° 484/99 na forma 
do Substitutivo n° 1. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- Votação, em 1° turno, do Projeto 
de Lei Complementar n° 16/99, desta Presidência, que dispõe sobre reforma 
de militar por incapacidade física. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação. A Presidência vai 
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de conformidade com o 
art. 260, I, c/c o art. 255, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem 
aprová-lo registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-lo registrarão "não". A 
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento 
Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos 
favoráveis. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a 
Presidência solicita aos Deputados que ainda não registraram sua presença 
no painel que o façam neste momento.(- Pausa.) A Presidência vai dar início 
ao processo. Para tanto, solicita que os Deputados tomem os seus lugares. 
Em votação. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão -Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto 

- Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dimas Rodrigues - Durval Ângelo - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Hely 
Tarqüínio- João Batista de Oliveira -João Leite -João Paulo - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rogério Correia -
Sargento Rodrigues- Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 40 Deputados; não houve voto "não" ou 
em branco. Está aprovado o Projeto de Lei Complementar n° 16/99. À 
sanção. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 147/99, do Deputado Antônio Carlos Andrada, que dispõe 
sobre a transformação de créditos constantes em precatórios em bônus do 
Tesouro e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opinou 
por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou, e pela rejeição da Emenda n° 2, ficando 
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prejudicada a Emenda n° 1. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação da Emenda 
n° 4 e pela rejeição da Emenda n° 3. Para encaminhar, com a palavra, o 
Deputado Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha - Apenas como forma de colaborar com os 
companheiros, gostaria de dizer que esse projeto foi especial e 
exaustivamente discutido na Comissão de Fiscalização Financeira. Dentro do 
que foi possível, adequamos a disposição inicial do Deputado Antônio Carlos 
Andrada - a quem queremos cumprimentar - e devemos aprovar o 
Substitutivo n° 1, rejeitando, portanto, a proposta inicial e as Emendas n°s 1, 
2 e 3 e aprovando a Emenda n° 4. Pediria que seguissem o nosso Vice-Líder, 
Deputado Rêmolo Aloise. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as 
Emendas n°s 1 e 3. Em votação, a Emenda n° 4, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, da Comissão de 
Administração Pública, que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 147/99, na forma do Substitutivo n° 1 com a Emenda n° 4. À 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 483/99, do Governador do 
Estado, que altera a Lei n° 9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o IPSEMG. 
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Administração Pública 
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as 
Emendas n°s 1 a 4, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto 
à Comissão de Administração Pública, que opina pela aprovação da Emenda 
n° 5. Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio solicitando a 
votação destacada das Emendas n°s 1 a 4. A Presidência defere o 
requerimento, de acordo com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 
Em votação, o Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 483/99, salvo emendas e 
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio 
solicitando a retirada do seu requerimento solicitando a votação destacada 
das Emendas n°s 1 a 4. A Presidência defere o requerimento, de acordo com 
o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, as Emendas n°s 
1 a 5, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as 
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto d~ Lei n° 484/99 na .f~rma ~o 
Substitutivo n° 1 com as Emendas n°s 1 a 5. A Comissão de Adm~n1straçao 
Pública. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 533/99, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que cria o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do 
Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves- Pró-Confins-
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A 
Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto com as Emendas nos 
2, da Comissão de Justiça, 3 e 4, que apresenta, e pela Subemenda no 1, 
que apresenta, à Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
n°s 2, da Comissão de Justiça, 3 e 4, da Comissão de Turismo, e com a 
Subemenda n° 1, apresentada pela Comissão de Turismo, à Emenda n° 1, da 
Comissão de Justiça. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Fernando 
Faria em que solicita, na forma regimental, a votação, destacada, da Emenda 
n° 4 ao Projeto de Lei n° 533/99. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em 
votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n°s 2, 3 e 4, e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, que receberam 
parecer pela aprovação, salvo destaque. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação 
da Subemenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Em votação, a Emenda 
n° 4, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 533/99 com as Emendas 
n°s 2 e 3 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 569/99, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que altera a redação do art. 1° e o parágrafo único do 
art. 2° da Lei n° 10.821, de 22/7/93, que instituiu no Estado o Dia dos Rios e 
das Águas, a ser comemorado em 7 de agosto, e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão 
de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n° 569/99 com a 
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Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 1 ° turno, do Projeto de Lei n° 523/99, do Deputado Paulo 
Pettersen, que altera dispositivos da Lei n° 11.744, de 16/1/95, que cria o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária 
opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, 
apresentada pela Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o 
projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoal da 
imprensa, senhores presentes às galerias, esse projeto do Deputado Paulo 
Pettersen promove alteração substancial no processo de gestão do 
FUNDERUR. Antes de tudo, gostaria de dizer da importância do 
FUNDERUR, criado há alguns anos e que ainda não vem sendo 
operacionalizado. Nesse projeto, notamos algo de muito significativo: o 
Deputado excluiu o Conselho Estadual de Política Agrícola como ente de 
ações políticas da Secretaria de Agricultura e, principalmente, com relação a 
esse Fundo de tamanha importância. Hoje, apresentamos um substitutivo 
que traz de volta a atuação do Conselho Estadual de Política Agrícola. Por 
que fizemos isso? Nada há de mais democrático do que os conselhos 
instalados em cada Secretaria de Estado. Temos conselhos de alta 
relevância e de grande atuação no Estado, como o COPAM. À medida que 
retirarmos da sociedade a possibilidade de participar das decisões do 
Governo, por intermédio dos conselhos, obviamente estamos praticando um 
retrocesso. Então, há um ganho democrático e, em seguida, uma perda. Não 
vemos nenhuma razão para isso. 

Estivemos discutindo em nível da Comissão de Fiscalização Financeira. O 
Deputado autor sofismava, dizendo que o conselho inviabilizava a operação 
do PRODETUR. lnviabiliza, segundo alguns menos avisados, por intermédio 
da sua burocracia, da não-realização de suas reuniões, enfim, pela ausência 
total do conselho estaria inviabilizada a operacionalidade do PRODETUR. 
Isso não deveria nem precisa ocorrer, basta que o Secretário de Estado 
convoque a reunião do conselho, já que é o seu Presidente. Por outro lado, 
alega-se que, a cada projeto que aparecer, terão de ser ouvidos todos os 20 
e tantos membros do conselho. É outra inverdade: cabe ao conselho não 
aprovar projeto por projeto, mas sim dar uma diretriz estratégica no tocante 
às ações do PRODETUR, e não na aprovação do projeto, que tem um grupo 
coordenador, que vai operacionalizar o PRODETUR. 

Quanto ao conselho, a sua função é exatamente dar visibilidade, uma 
participação maior. Com relação ao PRODETUR, gostaria de ler a justificativa 
do substitutivo. (- Lê:) 

"O FUNDERUR foi instituído como instrumento da política estadual de 
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apoio ao desenvolvimento das comunidades rurais. O Projeto de Lei n° 
523/99 tem por escopo imprimir maior dinamismo às ações do Fundo, de 
forma a ampliar seu campo de atuação, visando ao atendimento dos 
pequenos produtores e de suas associações. Ocorre que, nos termos deste 
projeto de lei, percebe-se, dentro das modificações desejadas, a intenção de 
dispensar o Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA - de vários 
procedimentos exigidos pela lei em vigor. Ora, o Conselho Estadual de 
Política Agrícola teve origem em proposta colhida no Seminário Legislativo 
sobre Política Agrícola e Agrária - Minas Terra -, promovido pela Assembléia 
Legislativa em 1992, que contou com a participação de cerca de 400 
representantes de 52 entidades ligadas ao setor rural, entre instituições 
públicas e privadas. 

De acordo com essa perspectiva, considerando que o papel fundamental 
de um conselho é assegurar a participação da sociedade civil na formulação 
do planejamento e do acompanhamento da execução das políticas públicas, 
entendo que a sua participação deve ser fortalecida, e não o contrário. Por 
esses motivos, apresento este substitutivo, com vistas a preservar o 
importante papel do Conselho Estadual de Política Agrícola, no âmbito do 
FUNDERUR." 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos de, com esse substitutivo, 
fortalecer o Conselho Estadual de Política Agrícola. Gostaria de, também, 
esclarecer aos prezados Deputados que metade dos membros desse 
Conselho é do Governo. Então, não se trata de excluir o Governo de uma 
decisão e de uma discussão política, mas de unir o Governo com a 
sociedade civil nessa participação. Caso prevaleça essa proposta do projeto 
ora em discussão, as instituições, como a FAEMG e a FIEMG, e a própria 
representação dos trabalhadores rurais, a FETAEMG, estariam totalmente 
fora dessa discussão. Portanto, Srs. Deputados, chamo a atenção para a 
avaliação de V. Exas. sobre esse projeto, para que não cometamos o 
desatino de eliminar aquilo que foi discutido, democraticamente, em 1992, 
nesta Casa, ou seja, que, com essa proposta da criação do Conselho, 
estaríamos diminuindo-o e fazendo com que perca até a sua razão de 
existência. Quando da votação, novamente, desse projeto, pediria o apoio 
dos Srs. Deputados ao substitutivo, que nada mais faz do que justiça e do 
que prestigiar uma conquista democrática, que é o próprio Conselho. Meus 
amigos, discutiremos, brevemente, esse substitutivo, na comissão. Espero 
que lá receba a aprovação, por representar a manutenção de uma conquista 
democrática. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Gostaria de associar-me a V. Exa., 
quando defende o Conselho. Conversando com o Deputado Paulo Pettersen, 
dizia-me que a intenção não era de extinguir o Conselho. De fato, se o 
Conselho não se reúne, evidentemente, não há deliberação, então, pode 
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haver deliberações à mercê do Conselho. Estamos vivendo em um clima 
de participação da sociedade civil, juntamente com o Governo. Os conselhos 
que se criam, em nível de município e Estado, são absolutamente 
importantes para dar um cunho de fidedignidade a todas as propostas e 
aplicações de recursos públicos. Portanto, gostaria de buscar essa 
conciliação, porque o Conselho tem de, obrigatoriamente, funcionar. Isso é 
uma questão de decisão política de um Governo. O Governo, dito de centro-
esquerda, do Governador Itamar Franco, mais do que nunca, tem de colocar 
todos esses conselhos para funcionar. Portanto, continuo pensando que deve 
haver a compreensão do Deputado Paulo Pettersen, para voltar ao Conselho 
e aprovar todas essas matérias, independentemente da sua opinião de que, 
se não passarem pelo Conselho, os recursos do FUNDERUR não poderão 
ser paralisados. A intenção de V. Exa. tem fundamento e base, mas não 
gostaríamos de, evidentemente, derrotar o Deputado Paulo Pettersen, mas 
que os dois refletissem, entrassem em um entendimento e, de fato, 
pudessem fazer o Conselho funcionar. Isso é a vontade da sociedade, que já 
é lei aprovada nesta Casa. 

O Deputado Mauro Lobo - Muito obrigado, Deputado Paulo Piau. Apenas 
para ilustrar, quando se faz crítica de que o Conselho burocratizaria demais 
esse processo, gostaria de dar um testemunho. 

Temos, na área de ciência e tecnologia, o Conselho Estadual de Ciência e 
Tecnologia - CONECIT -, que aprova os programas prioritários da FAPEMIG. 
Mas, em hipótese alguma, interfere nos projetos encaminhados a ela. Um 
projeto de bolsa ou de desenvolvimento científico e tecnológico não deve ser 
encaminhado ao CONECIT. Cabe a esse órgão as diretrizes e a definição de 
prioridades. A aprovação dos projetos cabe à FAPEMIG. 

Essa analogia pode ser aplicada nesse caso. Cabe ao grupo diretivo, que é 
operacional do PRODETUR, aprovar os projetos. Mas cabe ao Conselho 
fazer a definição política dos projetos. 

Era isso, Sr. Presidente, que gostaríamos de observar sobre o projeto em 
pauta. 

-Vem à Mesa: 
SUBSTITUTIVO N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 523/99 

- O Substitutivo n° 1 ao Projeto de Lei n° 523/99 foi publicado na edição do 
dia 10/12/99. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos, encerra-se a 
discussão. No decorrer da discussão foi apresentado ao projeto um 
substitutivo, do Deputado Mauro Lobo, o qual recebeu o n° 1. Nos termos do 
§ 2° do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha o 
substitutivo com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 665/99, do Governador do 
Estado, que autoriza o Poder Executivo a extinguir a Distribuidora de Títulos 
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e Valores Mobiliários Minas Gerais S.A. - DIMINAS. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com a Emenda n° 1, que 
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação, 
com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(Pausa) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(Pausa) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei no 
665/99 com a Emenda n° 1. À Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 78/99, do Deputado Marcelo 
Gonçalves, que limita o valor da multa de mora decorrente do 
inadimplemento da obrigação do pagamento pelo serviço de abastecimento 
de água e coleta de esgoto da COPASA. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu prazo para emitir parecer. Nos termos do§ 2° do art. 145 
do Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado 
Bené Guedes. Indaga de S. Exa. se está em condições de emitir parecer ou 
se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, farei uso do prazo regimental. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 203/99, do Deputado Dalmo 

Ribeiro Silva, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do 
ICMS nas operações internas com vinhos de produção nacional ou 
estrangeira. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não 
há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 203/99 

Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - O art. 12 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido do seguinte parágrafo: 
"Art. 12- ................................................................................ . 
§ ... . - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos no regulamento, a reduzir para até 17% (dezessete por 
cento) a carga tributária nas operações internas com vinhos de produção 
nacional.". 

Sala de Reuniões, 8 de dezembro de 1999. 
Miguel Martini 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 

apresentada ao projeto emenda do Deputado Miguel Martini, que recebeu o 
n° 1. Nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência vai 
submeter a emenda à votação, independente de parecer. A Presidência 
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solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1. 

O Sr. Secretário (Deputado Miguel Martini)- (-Lê:) 
- A Emenda n° 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada anteriormente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 

Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - O Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou a 

proposta de se reduzir o imposto de 30% para 18%, que atenderia à 
reivindicação dos produtores. Entretanto, a pressão do Governo no sentido 
de não querer atender às expectativas fez com que se reduzisse apenas de 
30% para 25%. Esse é um momento de parabenizarmos o Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, mas 5% representam muito pouco. Sendo assim, pensamos em 
melhorar o projeto. 

O grande problema do Estado é matar "a galinha dos ovos de ouro". Aquele 
que trabalha, produz e gera riquezas é sacrificado no afã do Governo de 
cada vez cobrar mais impostos. Pior ainda é a competitividade dos outros 
Estados com relação ao nosso, pois seus impostos são mais baixos, e o 
produtor mineiro, em vez de gerar riquezas e empregos em Minas Gerais, vai 
fazê-lo em outros Estados da Federação. Acreditamos que 17% ou 18% já 
representam uma carga bastante elevada, mas poderiam ser suportáveis. 

Consideramos importante, e até mesmo urgente, a reforma tributária. 
Estive pessoalmente com o Presidente da Câmara dos Deputados, Michel 
Temer, que me garantiu que, até o final da sessão legislativa, ou, no mais 
tardar na convocação extraordinária, a Câmara Federal votará a reforma 
tributária. Aquela reforma tributária que o Presidente Fernando Henrique não 
quer e que vem reduzir o custo de produção; simplificar o processo de 
cobrança de impostos; acabar com a guerra fiscal; e dar melhor ganho para 
os Estados, uma vez que acabará o ICMS, o IPI, o ISS, a CPMF, o PIS, o 
COFINS, o CSLL, o salário-educação, enfim, todas as taxas absurdas que 
vêm sufocando o empresariado brasileiro. 

Aí, sim, quando tivermos essa reforma tributária, o Governo poderá 
antecipar, porque terá de fazer isso a partir da reforma tributária. Acho até 
que pode - como gosta de demagogia - praticar um ato demagógico, 
sancionando os 17% que aprovamos, porque, daqui a pouco, no mais tardar 
em abril, virá outra taxação. Portanto, faria uma grande demagogia, o que é 
próprio deste Governo, que não sabe governar, mas sabe fazer demagogia. 
Assim, daremos ao produtor de vinho do Sul de Minas, de modo especial o 
de Andradas, condições para que possa sobreviver e concorrer com os 
outros Estados que também produzem vinho. 

Essa reforma tributária terá de vir, queira ou não o Presidente da 
República. Em 1997, o Executivo enviou o projeto de reforma tributária para o 
Congresso Nacional, com o objetivo de enganar o povo brasileiro, dando a 
impressão de que realmente desejava uma reforma tributária. Mas não quer, 
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porque em 1990 arrecadou 50 bilhões, hoje está arrecadando 146 
bilhões. Então, arrecadou mais e livrou-se dos serviços que tinha de prestar: 
transferiu a educação para os municípios, a saúde para os Estados, 
privatizou as telecomunicações, livrando-se dos gastos e arrecadando mais, 
a fim de que os Governadores e Prefeitos vivessem de pires nas mãos, 
pedindo-lhe favores. 

Então, essa reforma tributária virá, assim como virá o Imposto sobre Valor 
Agregado - IV A. Vamos fazer uma verdadeira revolução, vamos simplificar os 
impostos. Agora, seria um bom momento para o Poder Legislativo - atento 
que é, principalmente o nosso Presidente, Deputado Anderson Adauto, que 
se empenhou, mobilizou esta Casa, que levou uma proposta para o 
Deputado Ermano Rigotto, Presidente da Comissão Especial, aprovar esses 
17%, a fim de fazer justiça. Vinte e cinco por cento já é um grande absurdo; 
30% nem se fala. É querer matar os nossos empresários, aqueles que geram 
empregos, que produzem. 

Portanto, essa é a nossa emenda, que dará uma grande contribuição. O 
Governador poderá, volto a dizer, fazer um ato demagógico, como gosta, 
porque a reforma tributária acaba em março, não precisará mais, irá baixar 
mesmo. Portanto, o meu encaminhamento é nesse sentido, e tenho a certeza 
de que o Deputado Dalmo Ribeiro Silva tinha essa intenção, gostaria de 
reduzir, mas o Governo não permitiu, ficando em 25%. É muito pouco, 
queremos os 17% para viabilizar a produção de vinho no Sul de Minas. 
Tenho a certeza de que poderemos contar com os nobres pares desta Casa. 
Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado 
Rogério Correia. 

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, essa 
polêmica sobre a redução de 30% para 25% e depois para 17% lembrou-me 
um episódio que, se não fosse trágico, seria engraçado, mas é verídico. 
Certa vez o Prefeito Patrus Ananias enviou um projeto para a Câmara 
Municipal de Belo Horizonte, negociado com o Sind-UTE, em que estabelecia 
um aumento de 12%, se não me engano, para os professores, a título de 
gratificação. Um Vereador, Sávio Souza Cruz, muito amigo meu, que hoje é 
Deputado, mas não está presente, fez uma emenda substitutiva, aumentando 
de 12% para 32%, pois achava que 12% era pouco. A maioria dos 
Vereadores, também achando que 12% era pouco, aumentaram para 32%, 
porque os professores mereciam. Parece um raciocínio bastante lógico. Mas 
o Prefeito, alegando, além de inconstitucionalidade, falta de verba, foi 
obrigado a vetar os 32%, e as professoras, muitas delas que achavam o 
Vereador um herói de aumentar de 12% para 32%, não receberam sequer os 
12%, e tivemos que, às pressas, fazer outro projeto para restabelecer, pelo 
menos, os 12% das professoras, que já não mais achavam o Vereador um 
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herói, mas, sim, um vilão na história, por ter lhes tirado inclusive os 12%. 

Poderíamos competir com o Deputado Miguel Martini, reduzir de 17% para 
7%, ou até para 0,7%, o que pareceria uma grande demanda para aqueles 
que necessitam de uma redução nessa carga tributária. Mas, certamente, 
isso não se tornaria realidade e permaneceriam os 30%, e os benefícios que 
pareceriam tão bonitos em discursos seriam um benefício em vão, que, na 
verdade, prejudicariam. 

Como já conhecia essa história, recomendei nessa época ao Vereador que 
quando fosse fazer demagogia fizesse demagogia aditiva que pudesse ter o 
veto. Porque demagogia substitutiva acaba se tornando um perigo. 

Queria permanecer com a proposta já negociada, responsavelmente, pelo 
Deputado Dalmo Ribeiro, com o Governo, para que de fato os produtores 
possam ter um benefício, e não apenas um discurso demagógico. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini -Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento e 
que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 12 Deputados, votaram "não" 33 

Deputados, não houve voto em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição 
da Emenda n° 1. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, na forma do vencido 
em 1° turno, o Projeto de Lei n° 203/99. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Miguel Martini - Queria dizer, primeiramente, ao Deputado 

Rogério Correia que ele acabou de chamar o Deputado Dalmo Ribeiro de 
demagogo, porque aquele Deputado apresentou o projeto original, pedindo 
18%. 

Se ele pensa que 17% é demagogia, 18%, portanto, seria também 
demagogia. O que queríamos era retornar à proposta original do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, que era de 18%. A proposta inicial era essa. E 17% é a 
forma regimental que encontramos, porque gostaria de ter voltado para os 
18% do projeto original. Demagogia é o que temos visto o PT fazer: na hora 
em que não pode, sai do Plenário; finge que vota, não vota. Então, não há 
demagogia. Pelo contrário, acreditamos que a média dos Estados todos é de 
18%. Sendo 18%, essa é a média dos impostos todos do ICMS. O ideal meu 
seria de, realmente, 18%. la colocar 18,1%, mas só para diferenciar. Então, 
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ficou nos 17%. 

Parabéns ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que votou sim na nossa 
proposta de 17% também. Não há nenhum ato demagógico. O que disse é 
que o Governo, apoiado pelo PT, é que está acostumado a fazer demagogia, 
como aconteceu no caso dos 3,5%. Depois que uma lei federal estabeleceu 
que não mais se cobrasse, mandou um projeto para cá, para corrigir isso. 
Posso afirmar que, quando vier o Imposto sobre Valor Agregado- que vai ser 
aprovado na reforma tributária -, a carga não será maior que 17%. Pelo 
contrário, pensamos que deveria ser até menos. Teria feito demagogia se 
tivesse pedido os 7% que me sugeriu. Quando eu estava descendo da 
tribuna, disse-me: Martini, quem sabe, 7% é um número bom. Aí, sim, talvez 
estivesse fazendo demagogia. Se estou propondo um valor de ICMS que é o 
praticado na maioria dos Estados brasileiros, e é o valor de ICMS praticado 
para a maioria dos produtos no Estado de Minas Gerais, não é ato 
demagógico coisa nenhuma, Deputado Rogério Correia. V. Exa. foi infeliz 
nessa declaração - volto a dizer -, tanto não foi que o próprio autor do 
requerimento, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, votou, sim, pelos 17%, porque 
o desejo original dele era os 18%. Mas sei, que porque o Governo não 
aceitaria isso, ele fez a negociação. Mas não negociei com o Governo, então, 
o que fez, fez corretamente: foi ao Governo e negociou. Se não dá para ser 
os 18%, quanto é que dá para ser? É possível 25%. Então, é melhor os 25% 
do que os 30%. Está muito claro o jogo. O que percebemos é que o próprio 
PT, liderado por V. Exa., Deputado Rogério Correia, votava sempre contra as 
taxas. Agora já as aceita. Acha até normal votar 25% de ICMS para os 
produtores de vinho. E acha demagogia falar em 17%. Vejam onde estamos. 
A taxa de 17% é demagogia na visão deles. E 25% está de bom tamanho, 
segundo palavras do Deputado Rogério Correia. Então, não é isso, 
Deputado. Queremos é seriedade com a coisa pública. Estamos falando é de 
sobrevivência dos produtores, dos nossos comerciantes, dos nossos 
empresários, que são aqueles que produzem riqueza, que são aqueles que 
geram empregos, que geram impostos. Se formos imaginar 25%, porque não 
35%, 45%, 60%? Aí, mataríamos, de uma vez por todas, todos eles. E o 
Estado acabaria, porque não teríamos receita. 

A nossa intenção foi muito clara: foi objetivamente, retornar ao que o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresentou no projeto original, sabendo que já 
foi um grande ganho. Parabéns, Deputado Dalmo Ribe·1ro Silva, que 
conseguiu negociar pelo menos para 25%, o que já é um grande ganho. 
Acreditávamos que de 30% para 18% estaria no tamanho de todos os outros 
Estados, mas já foi um avanço, apesar de saber que o Governo, por decreto, 
poderia também fazer isso. Mas já foi um grande avanço. Não temos de 
depender da boa-vontade do Governador. Esta Assembléia tem de 
determinar o que o Governador vai fazer. Se a lei define que são 25%, tem 
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de ser 25%. Não pode ser 26% nem 27% nem mais do que isso. Bom 
seria se tivéssemos aprovado os 17%, porque aí, sim, teríamos atingido 0 
objetivo do autor do projeto, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, canss1mos 
companheiros, amigos, mais uma vez quero, em nome dos produtores de 
vinho da Região Sul de Minas, agradecer pelo apoio recebido. Desde quando 
assumimos o parlamento mineiro, estamos buscando efetivamente uma 
solução para os interesses da nossa região Sul de Minas, sempre ao lado 
dos meus queridos colegas de bancada. Quando apresentamos o Projeto de 
Lei n° 203/99, sabíamos que íamos encontrar dificuldades. O patamar de 
ICMS hoje é 30%. Muitas negociações, muitas reuniões de Andradas, Caldas 
e toda a região sul-mineira, bem como de Belo Horizonte. Devo dizer a todos 
os meus pares que realmente foi uma luta difícil, mas mesmo assim o Sul de 
Minas agradece a redução de 30% para 25%. Vamos, se Deus quiser, na 
medida do possível, buscar efetivamente uma nova redução, considerando 
ainda a carga de 25%. Mesmo com os 25%, recebam nossos 
agradecimentos da região sul-mineira, principalmente dos produtores de 
vinho, que estiveram nas nossas galerias na semana passada. Muito 
obrigado. 

O Deputado Rogério Correia - Presidente, queria também parabenizar o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, de fato, obteve uma vitória. É claro que 
não a vitória que queria quando apresentou o projeto. Soube negociar e 
conseguiu obter uma vitória, mesmo que parcial, mas importante. O que me 
causa estranheza é que, depois dessa vitória, depois de toda essa 
negociação, o Deputado Miguel Martini apresente uma proposta abaixando 
mais ainda o ICMS, talvez para apoderar-se de uma vitória que o Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, corretamente, vendo que era o que se podia avançar, 
fez. Parabenizo o Deputado Dalmo Ribeiro Silva pela vitória conseguida. É 
uma vitória muito dele e muito nossa também, no sentido da compreensão e 
da negociação que fez o Governo e não simplesmente do senso de 
oportunidade de tentar baixar coisas, mesmo sabidamente impossíveis. Muito 
obrigado. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, senhores presentes nas galerias, quero cumprimentar o 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que, com muita luta, com muita garra, muita 
determinação chegou a esta Casa aprovando projetos importantes para sua 
região. Sabemos nós que o Deputado Dalmo queria baixar o ICMS do vinho 
de 30% para 18%, 17% ou 10%. Com muita luta, negociou para 25%. Ele 
está de parabéns, o pessoal do Sul de Minas, os produtores de vinho. O 
Deputado Dalmo também aprovou outro projeto importante do pólo moveleiro 
baixando de 18% para 12% o ICMS. Está de parabéns o Deputado Dalmo e o 
povo do Sul de Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

~--------------------------------------------------------~ 



O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo art. 
164 do Regimento Interno. 
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O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164, o Deputado Miguel Martini, 
pelo prazo de 2 minutos. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, só para deixar claro, mais uma 
vez, que o Deputado Rogério Correia foi infeliz. Se cada Deputado que 
apresenta uma emenda neste Plenário está tentando tomar um projeto de 
outro Deputado, ficamos limitados a apresentar emendas. A emenda teria 
essa intenção se quiséssemos criticar o projeto do Deputado. E não foi isso. 
Estamos, mais uma vez, parabenizando o Deputado Dalmo Ribeiro Silva por 
esse projeto, por essa vitória que obteve. Como era sua intenção original 
baixar para 18%, sabendo eu que ele, por ser base de Governo, já tinha 
negociado os 25%, quisemos fazer uma redução de 17%. Infeliz a 
declaração, talvez impensada, do Deputado Rogério Correia. Queria dizer 
para ele que essa proposta obteve 12 votos favoráveis, quer dizer, não foi um 
fato isolado, outros Deputados achavam também que poderíamos reduzir. Se 
puser a mão na consciência e fizer uma avaliação do ICMS cobrado no Brasil 
inteiro verá que é mesmo a média de 18%. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva 
estava certo, então os louros pela apresentação do projeto ficariam mesmo 
com aquele que teve a iniciativa de querer reduzir. Cabe a cada parlamentar 
desta Casa tentar aperfeiçoar. 

Achamos que podíamos propor a emenda para aperfeiçoar, e não há 
nenhum demérito nem tentativa de esvaziar coisíssima nenhuma. Pelo 
contrário, penso que queremos valorizar o projeto do Deputado Dalmo 
Ribeiro e dizer para a sociedade que, realmente, não suporta uma carga 
tributária tão pesada quanto esta. 

O Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 229/99, do 
Deputado Alberto Bejani, que altera dispositivos da Lei n° 12.040, de 
28/12/95, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS, pertencente ao município. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 4 AO PROJETO DE LEI N° 229/99 

1 -Acrescente-se ao art. 1° da Lei n° 12.040, de 28/12/95, o seguinte inciso 
XIV: 

"XIV- Municípios exportadores de mão-de-obra: municípios com população 
mínima de 90 mil habitantes, situados nas Regiões Metropolitanas de Belo 
Horizonte e do Vale do Aço, que tenham um saldo de exportação de mão-de-
obra (exportação menos importação) equivalente a, no mínimo, 3% de sua 
população total, cujo rateio entre eles será proporcional aos índices do Fundo 
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de Participação dos Municípios". 

2 - Dê-se ao § 3° do art. 1° da Lei 12.040, de 1995, a seguinte redação: 
"§ 3°- A Fundação João Pinheiro fará publicar até o dia 31 de maio de cada 

ano, os índices de que tratam os incisos de 11 a XIV, bem como uma 
consolidação destes por município"." 

3- Dê-se ao Anexo I, a que se refere o art. 1° da Lei n° 12.040 de 28 de 
dezembro de 1995, a seguinte redação: 

* - O quadro deste anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 17.12.99. 

Sala das Reuniões, de de 1999. Durval Ângelo- Elbe Brandão. 
Justificação: Os municípios-pólos exportadores de mão-de-obra são 

chamados, depreciativamente, de municípios-dormitórios em virtude de sua 
localização vizinha aos municípios industrializados. Eles têm arcado com o 
ônus de fornecer a infra-estrutura básica para uma população que recebe 
baixos salários por seu trabalho naqueles municípios onde geram as receitas 
de ICMS e outras, pelo valor agregado por seu trabalho. 

O limite mínimo de 90 mil habitantes se justifica para assegurar a condição 
estrutural de pólos exportadores de mão-de-obra desses municípios, visto 
que nos municípios menores qualquer indicador a ser adotado tenderia a 
sofrer oscilações conjunturais diante de qualquer mudança econômica, 
gerando descontinuidades nos benefícios da lei. 

~ 
~ 

O conceito de saldo de exportação de mão-de-obra (exportação menos 
importação) é necessário para evitar que municípios com forte atividade 
econômica que intercambiam de forma equilibrada suas forças de trabalho 
sejam tratados, impropriamente, de exportadores de mão-de-obra, visto que 
também são grandes importadores. 

O parâmetro de 3% da população, que é apontado como limite mínimo para 
o saldo de exportação de mão-de-obra, adota uma variável (população), que 
é monitorada anualmente pelo IBGE por meio de estimativas balizadas pelo 
recenseamentos decenais. Pelas estatísticas disponíveis , o parâmetro 
adotado (3%) corresponde a cerca de 12% da população ocupada. 

A destinação de 1,5% do ICMS para os municípios beneficiários, que têm 
sua população estimada em 700 mil habitantes, incrementará suas receitas 
em R$1.900.000,00, ou R$2,70 "per capita". 

Entre os municípios a serem contemplados, houve o consenso de que o 
rateio deverá ser feito pelo índice do Fundo de participação dos Municípios -
FPM -, estabelecido por lei federal. 

O índice de 1,5% do ICMS foi deduzido dos seguintes critérios: VAF- 0,5%; 
Receitas Próprias- 1 ,0%. 

Justifica-se a redução do VAF justamente pela participação dos municípios 
~ exportadores de mão-de-obra em sua geração e a do critério de Receitas 

Próprias pelo fato de beneficiar duplamente os municípios cuja população 
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tem maior capacidade contributiva. 

o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda, dos Deputados Eduardo Brandão e 
Durval Ângelo, a qual recebeu o n° 4. Nos termos do § 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, esta Presidência vai submeter a emenda a votação 
independentemente de parecer. Para encaminhar a votação, com a palavra, 
o Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero fazer o meu 
encaminhamento favorável ao projeto do Deputado Alberto Bejani. Já tive a 
oportunidade de expressar o meu ponto de vista favorável ao "caput" do 
projeto e cumprimentá-lo pela feliz iniciativa de fazer essas modificações na 
Lei Robin Hood. 

Gostaria apenas de destacar duas emendas que apresentamos ao projeto 
e foram acatadas pelo relator, Deputado Rêmolo Aloise. Quero cumprimentá-
lo pela grandeza de espírito e pelo entendimento com que acatou essas 
emendas, que são importantes para os municípios. A primeira diz o seguinte: 
(-Lê:) "Fica estabelecida uma multa a ser imposta pelo Estado à empresa que 
deixar de apresentar, a tempo e modo, a declaração do VAF. § 1° - O valor 
da multa será estabelecido em resolução pela Secretaria da Fazenda. § 2° -
O valor da multa reverterá em favor do município que, em virtude da ausência 
da declaração, ficar prejudicado na distribuição da parcela da receita do 
produto da arrecadação de ICMS". 

É uma emenda extremamente importante, chama à responsabilidade 
aquelas empresas que se preocupam apenas com as penalidades do Estado, 
se não recolherem nem estabelecerem o ICMS. Então, feita essa parte, essa 
obrigação, quando as empresas vão tratar do VAF, é aquele "Deus nos 
acuda", aquele corre-corre. Os municípios mais aquinhoados, mais espertos 
contratam empresas de consultoria. Isso gerou, no mandato passado, uma 
CPI. Os municípios contratam empresas de consultoria para estabelecer o 
VAF e dar margem à malandragem, à esperteza, envolvendo, virtualmente, o 
VAF dos municípios mais aquinhoados. 

A partir dessa emenda, a empresa que não apresentar o VAF vai pagar 
uma multa correspondente ao valor que o município está perdendo, e essa 
multa reverterá em favor do município. Estamos tirando, tampando o esgoto, 
o escoamento que porventura possa existir, para aqueles municípios, 
espertamente, aumentarem virtualmente o seu VAF e para as empresas 
fazerem um trabalho minucioso nos municípios, elevando o VAF deles. 

A outra emenda, a Emenda n° 3, que apresentamos, estabelece o seguinte: 
(- Lê:) "A Secretaria de Estado da Fazenda deverá criar uma comissão 
especial para receber recursos contra o VAF divulgados, à qual competirá 
examinar as razões argüidas pelo recorrente, sobre elas manifestando 
decisão na forma e condição estabelecida em resolução". A Secretaria da 
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Fazenda, quando termina de publicar o valor provisório do VAF, já não 
quer saber o que acontece. Se existe algum recurso do município, não se 
abre nenhuma porta na Secretaria da Fazenda para ouvir os municípios. 

Deputado Rêmolo Aloise, gostaria de cumprimentá-lo por essa grandeza e 
dizer que essa emenda que apresentamos em comissão, V. Exa. recebeu e 
hoje faz parte do projeto do Deputado Alberto Bejani vai terminar de vez com 
as "maracutaias", com a esperteza e vai evitar fraudes no VAF, como se 
verificou até o final do ano passado. O projeto de V. Exa. é bom, e essa 
emenda o completa. Sinto-me à vontade para fazer essa declaração, porque 
fui relator da CPI do VAF, pude me inteirar de toda essa esperteza que 
acontecia e, a partir de então, por decisão soberana deste Plenário, já não 
vai existir, em benefício dos pequenos municípios, penalizando as empresas 
irresponsáveis, que consideravam o VAF um estorvo, uma dificuldade maior 
e prejudicavam grandemente os municípios. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 4. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 229/99 com as Emendas n°s 1 a 4. 
À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 497/99, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre medidas sanitárias para erradicação de doença 
animal. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 497/99 na forma do 
vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 613/99, do Deputado Antônio 
Júlio, que acrescenta artigos à Lei n° 13.163, de 20/1/99, que promove a 
adequação da Lei Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo de 
Minas Gerais às normas constitucionais e dá outras providências. A 
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 613/99 na forma do 
vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de trazer um assunto: no 



1182 
mês de abril de 1999, o Deputado Sávio Souza Cruz apresentou um 
projeto proibindo o cultivo de transgênicos no Estado de Minas Gerais:. O 
Deputado Edson Rezende tem um projeto em final de tramitação, que, alias, 
está sendo aprovado por toda a Casa. Portanto, acho que esta é a linha que 
devemos seguir. 

No último dia 4, tivemos um projeto de V. Exa., que trata da mesma matéria 
do Deputado Sávio Souza Cruz, que já foi rejeitada na Comissão de Justiça. 
Portanto, com certeza, a assessoria de V. Exa. cometeu um equívoco. 
Gostaríamos de solicitar que o projeto não tramitasse, porque, na mesma 
sessão, não pode haver dois projetos com o mesmo conteúdo. Essa é nossa 
questão de ordem e gostaríamos que houvesse resposta. 

O Sr. Presidente- A Presidência responderá oportunamente a V. Exa. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, estou verificando que 

não há "quorum" no Plenário. Assim, requeiro à Mesa o encerramento, de 
plano, da reunião. 

Encerramento 
O Sr. Presidente -. A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, 
dia 9, às 9 horas, e convocando os Deputados para a extraordinária de 
amanhã, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a 
ordinária da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. 
Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
EMENDAS E SUBEMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 705/99, RECEBIDAS 

NA 653 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 15/12/99 
EMENDA N° 6 

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos: 
"Art ..... - O item 5 da Tabela D anexa à Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 

1975, fica acrescido do subitem 5.18, com a seguinte redação: 
5. Expedição de certificado de registro de 45,00 
18 licenciamento de veículos 

Art ..... - Será apresentado, no prazo de noventa dias, projeto de lei para a 
criação de fundo contábil específico, destinado ao financiamento de aquisição 
de materiais e ao custeio de ações dos órgãos especializados na área da 
segurança pública. 

§ 1° - Comporão a receita do fundo mencionado no "caput" deste artigo 
todas as receitas vinculadas existentes e que vierem a ser criadas, inclusive 
as provenientes de arrecadação própria da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e da 
Secretaria de Estado da Justiça. 
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§ 2° - O recursos do fundo mencionado no "caput" deste artigo serão 

aplicados exclusivamente no aparelhamento material dos órgãos de 
segurança do Estado, no treinamento operacional dos componentes da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Secretaria de Estado da 
Justiça e de Direitos Humanos, da Polícia Militar de Minas Gerais e dos 
guardas penitenciários e na construção, ampliação e manutenção dos 
estabelecimentos carcerários estaduais. 

§ 3o - O fundo mencionado no "caput" deste artigo poderá repassar, 
mediante convênio, recursos a municípios que possuam conselhos 
municipais de segurança pública, integrados paritariamente por 
representantes do poder público e da sociedade civil. 

Art ..... - O fundo mencionado no "caput" do artigo anterior será gerido por 
grupo coordenador que contará com a participação de um representante da 
Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos, um representante da 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, um representante da Polícia 
Militar, um representante da Assembléia Legislativa, um representante da 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, um representante do 
Ministério Público e um representante da Defensoria Pública e será presidido 
por um de seus membros eleito pelo conjunto de seus integrantes. 

Parágrafo único - O grupo coordenador a que se refere o "caput" deste 
artigo será constituído interinamente, até a criação do fundo e decidirá sobre 
a contabilização e destinação dos recursos a que se refere o§ 1° do art ..... , 
até a sua regulamentação.". 

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1999. 
Eduardo Daladier 
Justificação: É indispensável a unificação dos meios materiais e financeiros 

do estamento da segurança no Estado de Minas Gerais, enquanto 
aguardamos a unificação do elemento humano, ·que virá cedo ou tarde, para 
o bem da segurança dos cidadãos mineiros. 

Por isto é inconcebível que tenhamos órgãos privilegiados no montante de 
suas dotações orçamentárias, devido a vinculação exclusiva de receitas a 
seus interesses, em detrimento de uma política única, baseada em uma única 
doutrina de operação e de treinamento de recursos humanos. 

EMENDA N° 7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - Acrescente-se ao art. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, o seguinte § 6°, passando o inciso XXIII do art. 7° da referida lei a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7°- ................................ .. 
XXIII - operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda 

do bem arrendado ao arrendatário, ressalvado, ainda, o disposto no § 6°. 
§ 6° - O pagamento antecipado do valor residual descaracteriza o contrato 
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de arrendamento mercantil.". 

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1999. 
Durval Ângelo 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Dê-se a seguinte redação à Emenda n° 1: 
"Acrescente-se à Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de 1996, os seguintes 

dispositivos: 
"Art ..... - A taxa de expediente de que trata esta lei será cobrada, ainda, 

das sociedades seguradoras beneficiadas, nas seguintes hipóteses: 
I - pela emissão das guias de arrecadação do Seguro de Danos Pessoais 

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres- DPVAT -; 
11 - pelo fornecimento dos dados cadastrais dos proprietários de veículos 

automotores para fins de cobrança do Seguro de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres- DPVAT. 

§ 1°- Na hipótese do inciso I, o valor da Taxa de Expediente será retido na 
conta do Tesouro Estadual junto á rede bancária credenciada para 
recolhimento do tributo. 

§ 2° - É vedado o fornecimento dos dados cadastrais mencionados no 
inciso 11 às sociedades seguradoras beneficiadas, sem comprovação do 
pagamento da Taxa de Expediente a que se refere o "caput" este artigo. 

§ 3° - O valor da Taxa de Expediente prevista no "caput" deste artigo será 
de R$10,00 (dez reais) por veículo, e o seu custo não poderá ser acrescido 
ao valor do DPVAT e não poderá ser repassado ao contribuinte do IPVA.". 

2. 

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1999. 
Durval Ângelo 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 5 
Dê-se aos itens 2 28 e 2 29 da Tabela A a seguinte redação: 

acompanhamento, 300 
28 incluída a emissão de ,00 

documento fiscal, de 
leilões ou feiras de 
produtos agropecuários 
decorrente de 
procedimento especial 
quando requerido 
espontaneamente pelos 
organizadores ou 
participantes, por dia 

2. acompanhamento de 600 
29 leilões ou feiras ,00 

decorrente de 
procedimento especial 
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quando requerido 
espontaneamente pelos 
organizadores ou 
participantes, por evento 

·-Sala das Reun1oes, de de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 132/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em epígrafe visa 
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Seara de Luz, com 
sede no Município de Santa Luzia. 

A requerimento do autor, o projeto foi desarquivado, em conformidade com 
o estabelecido no art. 180, § 2°, do Regimento Interno. 

Publicado no dia 6/3/99, vem o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102, 111, "a", do 
mencionado diploma. 

Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece os 

requisitos indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram 
plenamente atendidos, conforme atestam os documentos apensos ao 
processo. 

Com isso, comprova-se que a mencionada entidade tem personalidade 
jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por 
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de suas 
funções. 

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto em tela. 
Conclusão 

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade do Projeto de Lei n° 132/99 na forma apresentada. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - lrani Barbosa -

Agostinho Silveira. 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 582/99 

(Nova Redação, nos Termos do§ 1° do Art. 138 do Regimento Interno) 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela dispõe sobre 

o Plano Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2000-2003 e dá 
outras providências. 

Conforme disposto no art. 204 do Regimento Interno, foi o projeto 
distribuído em avulso aos Deputados, para recebimento de emendas, e 

~------------------------------------------------------~ 
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encaminhado a esta Comissão para receber parecer. 

Vencido o prazo para apresentação de emendas, o Presidente de~t~ 
Comissão recebeu 24 emendas, numeradas e publicadas no "Minas GeratS 
de 20/11/99. 

Sugeridas as alterações com as quais concorda este relator, nos termos dO 
§ 1 o do art. 138 do Regimento Interno, damos nova redação ao parecer. 

Fundamentação ~ 
A cada quatro anos o Poder Executivo encaminha para exame e aprovaça~ 

desta Casa o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, onde e 
espelhado o planejamento a curto e a médio prazo do Governo. No projeto 
em epígrafe, são estabelecidas as diretrizes, os objetivos e as metas dO 
Governo para o quadriênio 2000- 2003. 

Em sua mensagem, o Governador do Estado afirma que "austeridade e 
contenção de gastos são imperativos do momento atual. Portanto o PPAG 
2000-2003 tem como estratégia a recuperação da capacidade do Estado eríl 
desempenhar suas funções de indutor do desenvolvimento social. 
econômico, político institucional e cultural". 

A Constituição Estadual dispõe sobre quatro instrumentos de gestãO 
pública: o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI, o Plano 
Plurianual de Ação Governamental - PPAG, a Lei de DiretrizeS 
Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA. O PMDI é o plano 
de desenvolvimento econômico que traça as grandes diretrizes do Estado a 
longo prazo. A LDO e o Orçamento Anual são planos de curto prazo, nos 
quais são representadas as ações governamentais para um ano. O PPAG 
representa o elo de ligação entre o PMDI e as leis orçamentárias anuais. N° 
PPAG são definidas, de maneira mensurável, as diretrizes e as metas d0 

Governo. 
Antes de comentarmos os principais pontos do PPAG, vale ressaltar que o 

Governo estabelece como condicionantes à sua boa atuação para o período 
2000- 2003, dois fatores: 

a) o desempenho esperado para a economia brasileira no quadriênio; 
b) a capacidade do governo mineiro de encontrar soluções para a grave 

crise financeira e fiscal em que se encontra mergulhado e conseguir 
recuperar a sua capacidade de poupança, financiamento e intervenção nos 
campos econômico e social. 

O projeto em tramitação estrutura o PPAG em duas partes. 
Na primeira, o Governo traça o cenário macroeconômico mineiro, expondo 

sua expectativa quanto ao momento vivido por nosso país e nosso Estado, 
bem como tece tendências e cenários para a economia brasileira para os 
próximos anos. Especial ênfase é dada à questão das Finanças Públicas. O 
Plano dispõe que o Estado deverá pautar suas ações considerando suas 
atuais limitações de recursos. Ao mesmo tempo, o Plano estabelece como 
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ponto essencial o fortalecimento da tributação e arrecadação, visando ao 
aumento das receitas do Estado. São traçadas 8 (oito) macro diretrizes para 
o desenvolvimento de Minas Gerais: 

Adoção de um padrão de relacionamento Estado/sociedade segundo o qual 
a deliberação sobre o papel do Estado, suas ações e o uso de :ecursos 
públicos resultem de um efetivo processo de participação dos diferentes 
atores econômicos e sociais; 

Resgate de Federação e da importância das instâncias de nível local e 
regional, reconhecendo a importância da complementariedade das ações dos 
diversos níveis de governo na solução dos problemas e maximização das 
potencialidades regionais; _ 

Retomada do papel do Estado como propulsor do crescimento em direçao 
a um modelo que possibilite a resolução dos problemas econômicos e sociais 
mineiros e o atendimento às necessidades básicas da população. 

Saneamento das finanças estaduais e recuperação da capacidade de 
poupança e investimento por meio da adoção de políticas condizentes com a 
estratégia do desenvolvimento e da localização e atração de linhas 
internacionais de financiamento; 

Promoção de um novo padrão de desenvolvimento regional fundado na 
identificação e no tratamento efetivo das potencialidades e problemas de 
cada região; 

Prioridade ao desenvolvimento científico e tecnológico; 
Inclusão dos grupos sociais marginalizados pela dinâmica do mercado 

através da implementação de ações desenvolvimentistas sempre 
fundamentadas nos direitos sociais de educação, saúde, previdência, 
habitação, trabalho e saneamento básico; 

Reorganização institucional dos órgãos e entidades do governo de Minas, 
tendo em vista a transparência e o controle social sobre as ações, bem como 
o aumento dos níveis de eficiência da administração pública, com ações 
integradas segundo as dimensões de governo e a melhoria na qualidade dos 
serviços prestados. 

Na segunda parte, são traçados os diagnósticos, diretrizes, objetivos e 
metas para os próximos quatro anos. O Plano divide o Estado em 24 setores 
e para cada um desses setores é feito um diagnóstico atual, são definidas as 
diretrizes e objetivos gerais e apresentados os programas e metas para os 
próximos quatro anos. 

Além da quantificação física das metas a serem alcançadas em cada setor 
do Governo, _apresenta o PPAG a previsão financeiro-orçamentária para a 
implementaçao dessas metas. Tomando por base os preços correntes de 
1999, o Plano orça em R$ 61.412.729.000,00 (sessenta e um bilhões, 
quatrocentos.~ _doze ~ilhões, setecentos e vinte e nove mil reais) o gasto 
para o quadnen1o, ass1m distribuído por setores de governo (valores totais e 

~L-----------------------------------------------~ 
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percentuais): ,, 

* - O quadro deste anexo foi publicado na edição do "Diário do Legislativo 
de 17.12.99. 

Do montante acima, 78% são destinados a despesas de custeio, enquanto 
22% representam despesas de capital, o que demonstra a falta de recursos 
destinados a investimentos. A título de exemplo, vemos que do montante 
destinado ao setor Educação, 98% são destinados a custeio, sendo somen~~ 
2% destinados a despesas de capital. Na setor saúde a proporção é de 93"lo 
para custeio e 7% para investimentos e outras despesas de capital. 

Entendemos, pois, que o Plano proposto pelo Governo estabelece de 
maneira transparente suas grandes linhas de atuação. É um marco para umg 
nova administração que busca a eficácia, a eficiência e a economicidade. 
ciente do grave quadro estrutural que Minas e o País enfrentam. Cabe 
ressaltar, no entanto, que essa peça orçamentária representa uríl 
planejamento e, como tal, traz em seu bojo, além das bases técnicas. 
estatísticas e econômicas, também uma variável política, representada peloS 
programas de ação que o Governo pretende implantar nos próximos quatro 
anos. Trata-se, como todo planejamento, de uma manifestação de vontade. 

Cabe portanto à sociedade, diretamente ou por intermédio do Poder 
Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, acompanhar e fiscalizar a 
execução desse Plano, avaliando as mudanças de direcionamento e, se for 0 

caso, propondo as modificações que se fizerem necessárias. 
Analisando o PPAG, um dos pontos que este relator destaca é a inclusão 

do programa de Bolsa Escola em nível estadual, onde está prevista a 
concessão de mais de 70.000 bolsas no período, o que representa um 
grande avanço e atende a políticas públicas voltadas para a área da 
educação, garantindo-se o ingresso e a permanência do aluno na escola. 

Outro fator a ser observado é a amplitude do PPAG em sua intenção de 
acatar as demandas da sociedade civil. Destacamos as propostas 
apresentadas pela população através dos projetos de Orçamento 
Participativo, promovidos pelo Poder Executivo e pela Assembléia 
Legislativa, bem como pelos Seminários Legislativos promovidos por esta 
Casa. Tais encontros culminaram em várias propostas passíveis de inclusão 
na Lei Orçamentária Anual, no Plano Plurianual e no Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado. No que tange ao PPAG, observamos que 
propostas apresentadas nos Seminário Legislativo sobre Desemprego e 
Direito ao Trabalho e sobre Educação fazem parte de seu corpo, 
manifestando a intenção do Executivo de atender a essas demandas sociais. 
Da mesma forma, várias propostas aprovadas nas plenárias finais dos 
Orçamentos Participativos também estão contempladas como diretrizes, 
objetivos ou metas do Governo no Plano Plurianual. 

Vale dizer, ainda, que o projeto prevê que o PPAG poderá sofrer revisões 
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mediante leis específicas, para ser ajustado às circunstâncias 
emergentes no contexto social, econômico e financeiro, bem como ao 
processo gradativo de reestruturação do gasto público estadual. 
~ão obstante, foram apresentadas 24 emendas à proposição. Todas elas 

cnam ou alteram metas, objetivos ou diretrizes do Plano, seja criando um 
novo programa ou meta, seja redefinindo metas traçadas pelo Executivo. Em 
nossa análise utilizamos o critério de acatar emendas cujo remanejamento 
não representa um aumento de despesas e que indiquem a fonte dos 
recursos para a sua execução. Assim, acatamos a Emenda n° 1 na forma da 
Subemenda n° 1, a Emenda n° 2 na forma da Subemenda n° 1, e as 
Emendas n°s 4, 5, 11 e 13 a 24 no forma original. Rejeitamos as Emendas 
nos 3, 6, 7, 8, 9, 1 o e 12 por não fazerem referência à origem dos recursos 
para sua execução . 
. ~presentamos ainda quatro emendas visando adequar o Plano à realidade 

VIVIda atualmente pelo Estado. A Emenda n° 25 trata do desenvolvimento 
sustentável na área de recursos hídricos, alterando a distribuição regional 
dos Planos Diretores Supervisionados para o setor. As Emendas n°s 26 e 27 
Propõem que os orçamentos estaduais dos próximos anos contemplem as 
Propostas priorizadas nas audiências regionais dos Orçamentos 
Participativos e nos Seminários Legislativos promovidos por esta Casa. A 
Emenda n° 28 ajusta o PPAG a mudanças ocorridas com a promulgação das 
Leis no 13.341, de 28/10/99, e n° 13.357, de 17/11/99. Tais dispositivos legais 
alteraram a estrutura do setor público de Minas Gerais, onde se destaca a 
transferência da PRODEMGE à Governadoria do Estado, a criação da 
S~~retaria do Turismo e a incorporação pela Secretaria de Estado da Casa 
C1v11 das ações da antiga Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, da 
CODEVALE, do FUNDEURB e da TV Minas. Nesta emenda, sugerimos a 
criação de um Anexo IV ao PPAG onde estão discriminadas na forma de 
incisos as principais mudanças o~orridas e suas implicações em termos 
financeiros e de definição de metas. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 582/99, 

com as Emendas n°s 4 a 24, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 , a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, com as Emendas n° 25 a 38, abaixo 
redigidas, e pela rejeição da Emenda n° 3. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 1 
Acrescente-se, no Anexo 11, no Setor Transportes, Obras Públicas e 

Saneamento, a seguinte diretriz: 
"O Estado deverá empreender gestões para resgatar o Planejamento 

Integrado dos Transportes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
objetivando efetivar prioritariamente a integração do transporte sobre trilhos, 
visando aumentar a capacidade do transporte de massa da Região 
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Metropolitana de Belo Horizonte.". 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 2 
Acrescente-se, no Anexo 11, no Setor Transportes, Obras Públicas e 

Saneamento, a seguinte diretriz: 
"Lei específica redefinirá o Sistema Estadual dos Transportes, visando 

conferir autonomia à gestão do Setor Transporte, capacitando-o à promoção 
do desenvolvimento integrado dos diversos modais de transporte.". 

EMENDA N° 25 
Nos Programas, Objetivos e Metas por Região, ano 2001-2003, Setor de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Programa Estudos e 
Pesquisas Hidrológicos - Elaboração do Plano Diretor Supervisionada 
(Plano), proceda-se às seguintes alterações: 

"Onde se lê: Região IV - 3 
Região VIl - 3 
Região VIII- 3 
Região IX- 3 
Leia-se: Região 11- 2 
Região IV- 2 
Região VIl - 2 
Região VIII - 2 
Região IX- 2 
Região X - 2". 

Acrescente-se onde convier: 
EMENDA N° 26 

"Art. .... - As demandas priorizadas no Orçamento Participativo serão 
viabilizadas nos orçamentos anuais de 2001, 2002 e 2003.". 

EMENDA N° 27 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - O Poder Executivo deverá priorizar, na elaboração dos 

Orçamentos anuais, as propostas aprovadas nos Seminários Legislativos 
Construindo a Política de Educação Pública em Minas Gerais e Desemprego 
e Direito ao Trabalho.". 

EMENDA N° 28 
Acrescente-se o seguinte art. 7°, e respectivo Anexo, renumerando-se os 

demais artigos do projeto: 
"Art. 7°- O Anexo IV, que contém as alterações que serão compatibilizadas 

pelo Poder Executivo no Anexo 11, integra esta lei na forma de incisos deste 
artigo.". 

ANEXO IV 
(a que se refere o art. 7°) 

ALTERAÇÕES A SEREM INTRODUZIDAS NO ANEXO li 
I - Inclua-se no Setor Governadoria do Estado a empresa PRODEMGE, 
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A PRODEMGE - Cia de Processamento de Dados do Estado de Minas 
Gerais, dentro das premissas previstas para o Sistema Estadual de 
Informações - SEI, tem orientado sua atuação em três pontos focais que 
buscam o cumprimento das estratégias do Governo do Estado: 

- Integrar todos os sistemas de informações da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo Estadual; 

- Racionalizar e otimizar os recursos de informática; 
- Criar informações confiáveis para a atuação operacional e gerencial do 

Estado. 
Modernizar o Estado significa o emprego racional de tecnologias de 

informática através da integração das informações e unificação dos padrões 
de informatização e tratamento dos dados. No contexto de um estado com as 
dimensões e complexidade de Minas, os sistemas corporativos e a 
descentralização das informação são recursos imprescindíveis para o 
favorecimento da análise e tomada de decisões para todos os níveis 
estratégicos dos órgãos e entidades. 

A qualidade dos serviços prestados aos cidadãos mineiros tem na 
informática um adepto importante, que permite eliminar das rotinas da 
administração pública problemas como pouca agilidade nos processos, 
carência de informações em tempo hábil, confiabilidade dos dados e 
trabalhos realizados com redundância por órgãos distintos do Estado. 

A modernização tecnológica representa, além dos ganhos sociais, a 
garantia de reversão de situações nocivas como prejuízos nas arrecadações, 
dificuldades na tomada de decisões pela falta de informações estratégicas, 
demora na obtenção de dados necessários para se administrar um 
contingente tão significativo de municípios. 

A concretização de um novo modelo de atuação para a informática no 
Estado está intimamente ligada a investimentos em crescimento e 
desenvolvimento técnico e tecnológico do Estado, com forma de garantir o 
principal objetivo do Governo: possibilitar ao cidadão uma significativa 
melhoria na prestação dos serviços públicos nos aspectos de eficiência, 
agilidade, credibilidade do Governo, com uma forte redução no custo 
operacional da máquina do Estado, já que trabalhos de órgãos distintos não 
se sobreporão, havendo um perfeito intercâmbio entre essas entidades. 

A PRODEMGE acredita que "a informática aproxima cada cidadão do 
Serviço Público e que um grande governo se faz da democratização das 
informações". 

As tecnologias da informação para os anos 2000/2003 continuarão sendo 

~--------------------------------------------------------~ 
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baseadas na expansão da Internet, a rede mundial de computadores, e 
suas variações- extranet e a intranet. Essas tecnologias, que já são capazes 
de disponibilizar a qualquer momento qualquer tipo de informação em locais 
com um mínimo de estrutura técnica (microcomputador ligado à rede 
telefônica), continuarão provocando mudanças políticas, econômicas, sociais 
e culturais. 

A democratização de informações, aumento da concorrência, queda nos 
preços dos produtos e serviços, redução dos intermediários que não agregam 
valor, possibilidade de fusão entre grandes empresas, gerando 
megaempresas para domínio de mercados e redução de pessoal, 
oportunidades mundiais nos negócios, desemprego estrutural e necessidade 
de treinamento constante, e criação de nova divisão social - os que têm 
acesso e os que não tem acesso às redes - e necessidades de decisões 
rápidas em todos os níveis baseadas em informações precisas e atualizadas 
já fazem parte do nosso momento atual. 

A tendência é de que esses fenômenos, já presentes na sociedade, se 
confirmem e se reforcem nos próximos quatro anos. Para enfrentar esses 
desafios, a administração pública deverá estar sintonizada com as novas 
exigências da sociedade, devendo adotar desde já diretrizes que garantam a 
qualidade de seus serviços. 

DIRETRIZ 
- Democratizar as informações, fazendo com que cada vez mais as 

informações necessárias cheguem aos cidadãos do Estado, tornando 
disponíveis os sistemas existentes, através da criação de novos sistemas e 
da utilização de tecnologias que tornem o acesso a essas informações fácil e 
barato. 

OBJETIVOS 
- Modernizar e racionalizar a administração pública estadual, visando torná-

la mais ágil e eficiente; 
- Dar acesso e expandir a infra-estrutura de comunicação de dados, 

adequando-a às necessidades da administração pública, promovendo 
agilidade, dinamismo e maior cobertura no Estado. Fazer a atualização 
tecnológica da rede de dados via satélite para suportar transferência de 
grandes volumes de dados, voz e imagem e dar acesso à Internet por linha 
discada; 

- Reestruturar o parque computacional do Estado, possibilitando a 
migração dos sistemas que estão sendo processados em computadores de 
grande porte para redes de microcomputadores instaladas junto a seus 
responsáveis, a fim de garantir maior agilidade e confiabilidade quando à 
atualização dos dados; 

- Modernização e integração dos Sistemas de Informações do Estado, 
disponibilizando a conexão das unidades setoriais de informatização e 
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também informações integradas e gerenc1a1s através de redes de 
computadores e sistema integrado de gestão. 

11 - Substituam-se o texto e os quadros relativos ao Setor Casa Civil e 
Comunicação Social pelo texto e quadros abaixo redigidos: 

CASA CIVIL E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
DIAGNÓSTICO 
A Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social - SECCS vem-

se definindo ao longo de sua história como formuladora e articuladora dos 
objetivos de governo acordados nos diferentes níveis de poder, para que 
sejam efetivamente alcançados segundo o modelo burocrático de cada 
tempo político. 

Hoje, com a crise do Estado e o irrealismo da proposta neoliberal do 
Estado mínimo, o governo, atento à necessidade de reconstruir Minas, quer 
fazê-lo com energia, pensando numa dimensão moderna, eficiente, voltada 
para o atendimento ao cidadão. 

Neste momento político, a Reforma do Estado significa melhorar não 
apenas a organização e o pessoal mas também suas finanças e todo o 
sistema institucional-legal, permitindo uma relação harmoniosa e positiva com 
a sociedade civil. 

Na medida em que a atual tecnologia oferece instrumentos eficientes de 
apoio à tomada de decisões, é necessário um projeto de informação e 
comunicação que permita a interligação e o redirecionamento estratégico dos 
diversos sistemas de informação existentes, de forma a incorporar os novos 
conceitos de gestão do aparelho do Estado. 

O Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais (Detei-
MG), autarquia vinculada à SECCS, tem como objetivo básico a formulação, 
execução e fiscalização da política estadual de telecomunicações no que se 
refere à repetição e retransmissão de sinais de televisão, comunicação de 
dados, telefonia rural e radiodifusão sonora. 

A atividade fim do Detei-MG possibilita ao Estado o cumprimento de 
importante ação social, pois beneficia as populações que se encontram 
isoladas, sem nenhum meio de comunicação. Atua em regiões em que as 
empresas privadas não têm interesse comercial em investir por falta de 
retorno financeiro. Nestes locais, o Detei-MG, obedecendo diretrizes políticas 
estabelecidas pelo governador, promove a implantação de postos telefônicos 
rurais e sistemas de retransmissão de sinais de televisão. 

Outra atividade é o planejamento e consultoria técnica ao sistema de 
telecomunicações do Estado. O Detel é o órgão estadual competente para 
elaborar projetos e emitir laudos e pareceres técnicos para todos os órgãos e 
empresas da administração pública estadual. De acordo com a demanda, 
prevê-se a emissão de 300 documentos técnicos por ano, entre projetos e 
pareceres. 

~------------------------------------------------------~ 
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O principal problema para a plena execução de seus objetivos e 

atendimento de todas as demandas é a carência de recursos financeiros para 
investir em obras. Para minimizar esta situação a autarquia vem buscando 
recursos entre órgãos e entidades públicos e privados mediante contratos e 
convênios de parceria. 

A Loteria do Estado de Minas Gerais - Lotemig, entidade autárquica 
vinculada à SECCS, tem como competência o planejamento, coordenação, 
execução e controle do jogo lotérico explorado pelo Estado de Minas Gerais, 
cuja renda líquida é destinada a obras e serviços de assistência social, 
educativa, cultural e esportiva. 

Outra autarquia vinculada à SECCS, a Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais vem desempenhando sua principal missão - a de editar e 
imprimir o jornal Minas Gerais. Sua circulação, especialmente no âmbito das 
administrações direta e indireta do governo e ainda a confecção de 
impressos para os órgãos estaduais têm o objetivo de prestar serviços da 
mais alta qualidade ao setor público do Estado, a fim de que todos recebam, 
no menor prazo possível, as notícias e os atos oficiais. 

Diante das dificuldades enfrentadas pelo Estado, a direção da Imprensa 
Oficial tem como diretriz a auto-suficiência financeira da autarquia. Para 
atender a demanda do governo, estão programadas a expansão e o 
aperfeiçoamento do Parque Industrial da IOMG. 

A Rádio Inconfidência, empresa vinculada à SECCS, tem por objetivo 
integrar todas as regiões do Estado na divulgação das ações do governo, 
auxiliar na formação da cidadania através da democratização das 
informações e possibilitar a comunicação de forma institucional, de 
orientação social e de prestação de serviços à comunidade. 

O diagnóstico setorial da empresa, que tem como indicadores a rapidez e 
exatidão na divulgação das informações, evolução tecnológica na 
radiodifusão e pesquisas indicativas de abrangência de audiência, propõe um 
gerenciamento de forma objetiva e participativa para integrar as regiões do 
Estado, proporcionando à sociedade informações culturais, jornalísticas e 
esportivas. 

A rápida evolução tecnológica na área de radiodifusão e o não 
reaparelhamento dos equipamentos já obsoletos constitui um grande desafio 
para a emissora, que espera superá-lo através de recursos apartados por 
campanhas publicitárias institucionais de organismos governamentais e 
outros próprios, arrecadados na iniciativa privada. 

As funções da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, com sua 
extinção, foram incorporadas pela SECCS. Assim a Secretaria de Estado da 
Casa Civil e Comunicação Social procurará pôr em prática a política de 
fortalecimento dos municípios. 

Um dos caminhos a seguir é promover um programa de cooperação 
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técnica intergovernamental, através da capacitação e fortalecimento do 
poder local. O novo pacto federativo resultante da Constituição de 1988 
promoveu uma expressiva ampliação das competências de esfera municipal, 
embora as transferências de recursos financeiros não se tenham processado 
na mesma magnitude. 

Uma das formas encontradas e em permanente implementação é o 
associativismo municipal nos moldes em que vinha sendo praticado pela 
Seam, a qual tem nas Associações Microrregionais o mais consistente elo 
para a prática otimizada do planejamento e articulação entre as três áreas de 
governo (federal, estadual e municipal), o que resulta em benefícios 
concretos para as comunidades mineiras, concomitantemente a uma ação de 
articulação justa e democrática. 

A Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (Codevale), 
desde a sua criação em 1964, vem buscando o desenvolvimento e 
planejamento de ações que visam à melhoria de qualidade de vida da 
população do Vale do Jequitinhonha. 

Em face das dificuldades financeiras que afetaram o repasse de recursos à 
autarquia, a sua finalidade precípua institucional se viu prejudicada. Apesar 
disso, merece destaque a execução do projeto "Promoção do Artesanato do 
Vale do Jequitinhonha", através de aquisição de peças para revenda pela 
Codevale e realização de feiras e exposições de artesanato para divulgar e 
comercializar a arte popular, resultando no fortalecimento e autonomia do 
artesão como categoria produtiva e representativa da arte regional. 

Tal ação foi resultado de uma reivindicação dos artesãos de se 
capacitarem para o autogerenciamento da atividade de comercialização de 
sua produção artesanal. 

O Vale do Jequitinhonha sofre ciclicamente de longas estiagens, que são 
notoriamente conhecidas. Essa carência generalizada de água representa 
forte obstáculo a seu desenvolvimento sócio-econômico, levando a 
população, em grande número de municípios, a uma situação de calamidade 
que espalha a miséria em várias direções. Estas estiagens flagelam 
sobremaneira a agricultura. Em certos casos, inviabiliza esta atividade. 

Visando minimizar os efeitos causados pelo fenômeno da seca, a Codevale 
propõe a distribuição de kits para irrigação e a construção de pequenos 
açudes. 

As demandas educacionais oriundas do meio rural são as mais 
expressivas, uma vez que a população regional é intensamente concentrada 
aí. Uma maneira de minimizar e solucionar os problemas de cada área seria 
a celebração de convênios com as prefeituras para construção e reforma de 
escolas, cabendo à Codevale a elaboração dos projetos técnicos, liberação 
dos recursos e fiscalização das obras. 

DIRETRIZES 

~------------------------------------------------------------~ 



1196 
- A SECCS, coordenadora do comando político-administrativo 

estadual, busca no seu Projeto de Lei n° 399/99 uma reestruturação 
organizacional que melhore sua capacidade de informação e articulação, 
permitindo que as tomadas de decisões sejam mais corretas e que os 
serviços públicos, tanto os exclusivos que funcionam diretamente sob seu 
comando, quanto os competitivos que estão diretamente subordinados, 
operem com mais eficiência a fim de garantir ao aparelho do Estado 
implementar leis e políticas públicas; 

- Promover e dar suporte técnico às prefeituras e às Associações 
Microrregionais propiciando também ações que visem à articulação 
municipal; 

- Apoiar e fortalecer a política de desenvolvimento administrativo municipal; 
- Criar mecanismos de aperfeiçoamento dos recursos humanos que atuam 

nas Administrações Municipais; 
- Prestar assessoramento para solução dos problemas municipais 

identificados, com vistas à municipalização das ações, tornando disponíveis 
alternativas tecnológicas apropriadas; 

- Orientar o desenvolvimento de trabalho de comunicação e mobilização 
comunitários, liderado por agentes locais; 

- Elaborar e implementar o planejamento das atividades da Codevale 
procedendo a sua reestruturação administrativa, a capacitação e reciclagem 
de seus recursos humanos e a informatização em todas as unidades 
administrativas; 

- Elaborar, coordenar e executar os planos, programas, projetos e 
atividades de aproveitamento dos recursos da região do Vale do 
Jequitinhonha, para buscar o seu desenvolvimento econômico e social. 

OBJETIVOS 
Dimensão institucional 
- Alterar sua estrutura organizacional em função das diretrizes gerais do 

atual governo de eliminar atividades onerosas, transferindo e incorporando 
ações segundo o princípio da efetividade, entendido como a capacidade de 
ver obedecidas e implementadas com segurança as decisões de governo; 

- Fornecer e compartilhar informações sobre a organização governamental 
e suas macroatribuições. 

Dimensão gerencial 
Uma administração gerencial com efetiva cooperação entre 

administradores e servidores, implementando a mudança da cultura 
burocrática rígida para a nova cultura de valorização do servidor; 

- Incrementar sistemas de informações com uso da informática para 
melhorar os métodos de gestão, possibilitando práticas gerenciais modernas, 
com maiores recursos de articulação com o aparelho de Estado no Plano 
Setorial de Informatização (PSI); 
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- Coletar informações com métodos coerentes, sem duplicidade, 
processadas com segurança e eficiência, que possuam caráter gerencial 
disponível para toda a administração pública por vários meios de 
comunicação e publicidade, enfatizando sistemas de fácil acesso como a 
Internet; 

- Atender os pedidos em carteira para instalação de 1.800 postos 
telefônicos rurais, distribuídos pelos 853 municípios mineiros, a instalação de 
292 sistemas de retransmissão dos sinais da Rede Minas, o que completaria 
a cobertura de todo território mineiro com os sinais da Rede Oficial de 
Televisão. Há ainda, dependendo da demanda, a possibilidade de se 
instalarem 300 sistemas para as redes de TV comerciais; 

- Aumentar a arrecadação da Lotemig através da criação de novas 
modalidades de jogos lotéricos e a dinamização da comercialização destes 
novos produtos; 

- Expandir e aperfeiçoar o Parque Industrial da IOMG, aliados a sistemas 
de informatização, treinamento e habilitação técnica dos profissionais de 
todas as áreas, ampliação da qualidade gráfica do jornal e implantação de 
métodos de gestão eficientes; 

- Gerenciar a execução dos projetos delegados à Secretaria e à Codevale, 
em especial o PRÓ-COMUNIDADE, o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal (Padem), o Programa de Assistência Técnica às 
Escolas Rurais (Patep), e o Associativismo Municipal; 

- Apoiar os municípios e as associações microrregionais através de 
assistências jurídica e contábil, informações técnicas, elaboração de projetos 
técnicos e treinamento de pessoal; 

- Possibilitar às administrações municipais a solução dos principais 
problemas de saneamento ambiental, através da mobilização e integração 
das estruturas do governo estadual, sob a ótica do desenvolvimento 
sustentável; 

- Apoiar a criação, estimular o fortalecimento e a consolidação das 
Associações Microrregionais de Municípios e prestar-lhes assistência técnica; 

- Propor programas, projetos e ações que visem à articulação e ao 
desenvolvimento integrado dos municípios mineiros através das Associações 
Microrregionais; 

- Apoiar os municípios na execução de obras de infra-estrutura urbana e 
rural mediante repasse de recursos financeiros e subvenções; 

- Promover o aperfeiçoamento e a atualização técnica dos professores das 
escolas municipais rurais visando à redução dos índices de evasão e 
repetência nas referidas unidades de ensino; 

- Apoiar e promover entidades sociais e municípios preferencialmente de 

~------------------------------------------------------------~ 
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- Treinar servidores das Administrações Municipais e das Associações 
Microrregionais de Municípios, a fim de melhorar o desempenho de suas 
atividades; 

- Orientar as administrações municipais na elaboração e na implementação 
de projetos que visem à disposição final de resíduos sólidos urbanos, 
objetivando a elevação do padrão sanitário e ambiental, bem como 
assessorá-las na aplicação de recursos financeiros destinados a ações de 
saneamento ambiental; 

- Apoiar e assessorar os municípios para que, através de legislação e 
ações próprias, definam o parcelamento, uso e ocupação do solo urbano de 
acordo com as condições e necessidades locais; 

- Negociar recursos nacionais ou estrangeiros para realização de 
programas, projetos e atividades destinadas ao desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha e ao aproveitamento máximo do seu potencial; 

- Planejar e desenvolver ações que visem incentivar a produção artesanal 
do Vale e promover sua comercialização; 

- Promover a melhoria do nível de vida da população regional, mediante a 
elaboração, o incentivo e a coordenação de projetos de infra-estrutura, 
saneamento, melhoria habitacional, agricultura, transporte, comunicação, 
educação e saúde; 

- Prestar assessoria técnica às entidades e associações comunitárias 
existentes no Vale do Jequitinhonha, para a consecução de seus objetivos; 

- Acompanhar os projetos e obras desenvolvidas por outras entidades 
públicas, certificando-se de que seus objetivos estão sendo cumpridos de 
forma adequada às condições e às necessidades da região do Jequitinhonha. 

V - Substitua-se o Setor Recursos Humanos e Administração, constante 
nas páginas 169 a 179, pelo Setor Recursos Humanos e Administração na 
forma abaixo redigida: 

RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO 
DIAGNÓSTICO 
A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração (Serha), 

voltada prioritariamente à gestão de recursos humanos e à administração e 
modernização dos sistemas de material, patrimônio, transportes e serviços no 
âmbito da administração pública do Poder Executivo, defrontou-se, nos 
últimos anos, com grave quadro de fragilização do aparato administrativo 
estatal. 

As políticas implantadas ao longo de vários governos, especialmente as 
vigentes no último período, implicaram considerável prejuízo aos quadros do 
funcionalismo público estadual. 

Desastrosamente, instituiu-se um quadro em que a demissão de servidores 
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foi implantada como meta prioritária da reforma do Estado, e a sua 
efetivação feita através de cortes lineares nos quadros de pessoal, 
implicando evasão de servidores capacitados, sensível desvalorização das 
carreiras públicas, desmotivação funcional e insuficiências crescentes no 
funcionamento da administração pública. 

A instauração de uma cultura defensiva, de desvalorização do quadro 
funcional e de descrédito nas instituições, minou consideravelmente o 
desenho de projetos de desenvolvimento, a motivação, a inovação e a 
democratização nas organizações estaduais. 

As tênues iniciativas direcionadas à capacitação de recursos humanos 
foram efetivadas de modo compartimentado e divorciado de um planejamento 
consistente para o desenvolvimento de pessoal. 

Verificaram-se a extinção de setores e o desmantelamento de áreas de 
grande interesse econômico, social ou institucional. 

A situação de desequilíbrio da administração pública estadual precisa ser 
solucionada com medidas que em muito extrapolam a preocupação com a 
modernização da infra-estrutura e de equipamentos que balizou ações de 
modernização no governo passado. 

Essencial se faz o incremento da eficácia da administração pública pela 
integração das ações setoriais, a fim de evitar sobreposições de atribuições e 
o exercício de funções sem representatividade para o alcance de objetivos 
institucionais. Fundamental é também a racionalização de processos de 
trabalho para conseguir maior eficiência das organizações estaduais. 

No entanto, o desenvolvimento de uma cultura que direcione a vida 
institucional para o aumento da eficácia, eficiência e maior transparência 
perante a sociedade demanda acordos claros firmados com o funcionalismo 
estadual. 

Somente através da demonstração de respeito do governo pelo servidor 
público será possível resgatar o comprometimento, a motivação e o trabalho 
a favor dos interesses sociais da população de Minas Gerais. 

DIRETRIZES 
- Implementar políticas de valorização do servidor e direcionar esforços 

para a sua formação, capacitação profissional e educação continuada, para 
agilizar o processo decisório e melhorar a eficácia administrativa, 
proporcionando melhoria na qualidade dos serviços prestados; 

- Controlar e estudar as evoluções dos cargos e vencimentos da 
administração direta e indireta, elaborando planos de carreiras dos servidores 
públicos; 

- Gerir e executar as atividades relativas ao pagamento de pessoal e à 
previdência pública estadual, de forma a possibilitar ao Estado a 
reorganização de suas finanças, a recuperação da capacidade de 
investimento e a valorização do servidor público; 

~--------------------------------------------------------~ 
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- Promover, de maneira gradual, modulada e coordenada, a 

desconcentração e descentralização de atividades institucionais para 
diversas áreas geográficas do Estado, com o propósito de dar maior agilidade 
no desenvolvimento dos processos e melhor adequação do desempenho de 
atribuições, em função das necessidades regionais; 

- Implementar trabalhos voltados à generalização, racionalização e 
padronização de sistemas, com vistas à maior eficiência no desenvolvimento 
de processos; 

- Otimizar a administração de imóveis através da reorganização do controle 
de bens, de forma a imprimir maior organização à gestão patrimonial, 
viabilizando melhor planejamento de espaço para as atividades do Estado; 

- Promover a descentralização gradual de atividades relativas à aquisição 
de material para execução por parte dos órgãos da administração direta do 
Poder Executivo Estadual; 

- Atualizar e adaptar a legislação estadual vigente a fim de racionalizar os 
serviços gerais da administração de bens móveis e imóveis, do uso da frota 
de veículos oficiais, das contratações de prestação de serviços e de recursos 
humanos; 

OBJETIVOS 
-Implementar programas relativos à capacitação de recursos humanos; 
- Criar o banco de dados de carreiras da administração direta e indireta do 

Estado; 
- Incrementar projetos de normatização, racionalização, padronização e 

modernização da administração pública estadual; 
- Concluir o desenvolvimento e implantar o Sistema Integrado de 

Administração de Pessoal; 
- Concluir o desenvolvimento e implantar o Sistema Integrado de 

Administração; 
-Aperfeiçoar e expandir a implementação do Sistema Único de Protocolo; 
- Desenvolver ações pedagógicas de cunho preventivo, visando à 

minimização de casos de ilícitos administrativos. 
VI - Substituam-se no Setor Cultura os quadros constantes nas páginas 

204 a 213 pelos quadros abaixo redigidos. 
VIl - Inclua-se o Setor Turismo, com o texto e quadros abaixo redigidos: 
TURISMO 
DIAGNÓSTICO 
A indústria de turismo é considerada a maior fonte de geração de 

empregos. Em 1996, 265 milhões de trabalhadores em todo o mundo (1 em 
cada 9). No Brasil, os dados da World Travei and Tourism Council 
(compilados pela WEFA) de 1994, apontam que a atividade, direta ou 
indiretamente, responde pela manutenção de 5,8 milhões de postos de 
trabalho (1 em cada 11 trabalhadores). Este resultado, ainda incipiente, 
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deveu-se, principalmente, ao do turismo doméstico, uma vez que do total 
de 560 milhões de viagens internacionais realizadas naquele ano, o Brasil 
participou com apenas 0,4%. 

Se comparar custos de geração de empregos, nota-se que, enquanto o 
custo de geração de emprego na indústria de ponta é da ordem de US$ 700 
mil, na indústria hoteleira é deUS$ 40 mil, em bares e restaurantes US$ 10 
mil e nas atividades de artesanato US$ 50,00. 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH) afirma que os 10 mil 
meios de hospedagem existentes no país são responsáveis pela geração de 
720 mil empregos, dos quais 180 mil diretos. Arrecada aos cofres públicos 
US$ 400 milhões de impostos e taxas, e tem uma receita bruta de US$ 2 
bilhões. 

De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis 
(Abla), o setor de locação emprega, em todo o país, 48 mil pessoas (16 mil 
de forma direta), movimenta US$ 880 milhões anuais e recolhe US$ 168 
milhões em impostos e taxas. 

Em Minas Gerais, o turismo já ocupou o segundo lugar no ranking nacional, 
na época do Governo Juscelino Kubitschek. 

Infelizmente, nos últimos 40 anos, Minas vem apresentando números cada 
vez menores. Segundo pesquisas da Fipe, Minas Gerais exporta, no turismo 
doméstico, por ano, 2,6 milhões de turistas que deixam em outros estados R$ 
923 milhões. Em contrapartida, recebe 2,6 milhões de turistas que gastam 
aqui R$ 751 milhões, o que representa 5,7% do movimento nacional. Minas, 
de acordo com a Fipe, acumula, anualmente, um déficit de R$ 171 milhões 
na conta turismo. 

Os gastos dos turistas de outros estados em Minas Gerais eqüivalem às 
divisas obtidas com a soma de todas as demais exportações do Estado. 
Importar turistas é a fórmula de o governo exportar. Por isso, mais do que 
qualquer outro produto de exportação, o turismo deve ser incentivado e 
privilegiado para alavancar a balança comercial do Estado. 

DIRETRIZES 
- Criar a Secretaria de Estado de Turismo com o objetivo de planejar, 

promover e avaliar o desenvolvimento turístico no Estado, propondo normas 
de estímulo ao setor e para divulgar o produto turismo mineiro; 

- Favorecer o fluxo intra-estadual de turismo no Estado, atraindo em 
primeiro momento os visitantes do próprio Estado, em seguida, os de outros 
estados, para, finalmente, atingir um público-alvo de características 
internacionais; 

- Fazer a conscientização nas áreas de potencial turístico, com 
envolvimento dos empresários locais, prefeituras, organizações não-
governamentais, entidades diversas e comunidades imediatas. 

OBJETIVOS 

~------------------------------------------------------------~ 
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- Proporcionar divulgação do produto turístico mineiro; 
- Proceder a qualificação e profissionalização do turismo mineiro através do 

treinamento dos profissionais atuantes na área, como pilares sustentadores 
das linhas de ação propostas; 

- Planejar as ações de turismo no que diz respeito à conservação e 
manutenção do meio ambiente, considerando-se como de especial 
importância e tratamento prévio a necessária adequação da infra-estrutura 
física (saneamento, limpeza urbana e rede viária) em qualquer área a receber 
plano ou ação de turismo; 

- Estimular o fluxo de turismo de eventos, o agroturismo e o turismo 
ecológico à rede de turismo, ao turismo cultural. 

- Desenvolver e implementar novas ações de prática do turismo em Minas 
Gerais, aprovando o potencial de cada área ou região específica, como por 
exemplo turismo rural, turismo ecológico etc. 

VIII - Substitua-se o Setor Indústria, Comércio e Turismo, constante nas 
páginas 413 a 426, pelo Setor Indústria e Comércio, com o texto e quadros 
abaixo redigidos: 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DIAGNÓSTICO 
Ocupando posição de destaque no cenário nacional por sua localização 

estratégica, extensão territorial, grande mercado produtor e consumidor por 
várias décadas, Minas Gerais vem-se esforçando para manter esta posição 
após a abertura da economia brasileira e o processo mundial de globalização 
nos últimos anos. 

O ano de 1998 foi marcado por muitas incertezas e turbulências e o quadro 
econômico ainda não está definido em 1999. 

Ambiente macroeconômico: a desvalorização do real, juros elevados, 
inexistência de políticas setoriais e o desemprego são fatores que se 
destacam como empecilhos ao desenvolvimento social do Estado, que 
mesmo assim tem mantido suas conquistas e novos avanços realizados com 
o esforço e a persistência do empresariado, dos trabalhadores e do governo 
de Minas. 

Com uma População Economicamente Ativa (PEA) de 7.841.383 pessoas 
no Estado, a indústria absorve 19,89%, o setor de serviços 52,64%, e a 
agricultura 27,47%. A renda per capita anual atinge US$ 4.710,00 e, entre os 
estados brasileiros, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) alcança 
0,823 (9° lugar). 

Em sintonia com a política determinada pelo governo, a Secretaria de 
Estado da Indústria, Comércio e Turismo busca construir uma plataforma de 
modernização e projeção da economia mineira visando incrementar a 
internacionalização das empresas, estimulando a maior participação do 
empresariado no comércio internacional e facilitando seu engajamento no 
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processo exportador. A aproximação maior com o setor privado, em 
especial com as micro, pequenas e médias empresas, incrementa as 
exportações no estreitamento das relações de Minas com outros países 
através de contatos permanentes com representantes de órgãos 
internacionais. A adoção de políticas que possibilitem consolidar e atrair 
investimentos industriais compatíveis à realidade de Minas Gerais, com suas 
potencialidades econômicas regionais, com o aproveitamento do potencial de 
florestas de eucalipto e pinus, para o desenvolvimento da indústria 
madeireira, e o incremento do pólo moveleiro, que hoje é o quarto do país. 

Apesar dos fatores inibidores do crescimento econômico, a indústria 
mineira tem ensaiado alguma recuperação. O nível de emprego e a massa 
salarial, entretanto, demonstram retração de seus níveis, o que afeta o 
mercado de trabalho. Contra as dificuldades da economia e o comércio 
internacional, os empresários mineiros e o governo vêm trabalhando na 
busca de melhores resultados, contribuindo, ainda, com a balança comercial 
brasileira na ordem de US$ 3,5 bilhões em 1998. A participação setorial de 
Minas, em dados recentes, está assim distribuída: 

Minas Dentro do Brasil 
* - O quadro dos itens foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 

17.12.99. 
* - O quadro de Crescimento da Produção Industrial foi publicado na edição 

do "diário do Legislativo" de 17.12.99. 
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior-MICEiaboração: lndi 

A escassez de recursos e a guerra fiscal vêm exigindo ação política forte e 
estratégia comum entre os empresários na busca de reversão do processo 
para um desenvolvimento econômico sustentável. O combate ao desemprego 
e benefícios às comunidades de baixa renda são objetivos embutidos nas 
metas do Programa de Trabalho para os próximos anos. 

DIRETRIZES 
- Interiorizar o desenvolvimento industrial e comercial afim de diminuir as 

desigualdades regionais, levando em conta o aproveitamento das 
potencialidades locais; 

- Priorizar o atendimento às micros, pequenas e médias empresas; 
- Incrementar a internacionalização das empresas mineiras; 
- Consolidar e atrair investimentos industriais compatíveis à realidade de 

Minas Gerais; 
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais 

apoiando políticas de combate ao desemprego e de atendimento às 
comunidades de baixa renda. 

OBJETIVOS 
- Interiorizar e equilibrar o desenvolvimento regional bem como aprofundar 

e ampliar ligações com o mercado externo; 

~--------------------------------------------------------------~ 
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- Expandir a produção e o emprego; 
- Priorizar micro, pequenas e médias empresas; 
- Diminuir o desemprego através do incentivo às indústrias mineiras com 

recursos do Fundo de Incentivo à Industrialização (Find). 
EMENDA N° 29 

No Quadro "Previsão de Aplicação de Recursos 2001/2003", do Setor Casa 
Civil e Comunicação Social, substitua-se a expressão: 

"Adequação do Sistema de Radiodifusão - Despesas Correntes - Total 
3.825", por: 

"Adequação do Sistema de Radiodifusão - Despesas Correntes - Total 
5.073.". 

EMENDA N° 30 
No Quadro "Previsão de Aplicação de Recursos 2001/2003", do Setor Casa 

Civil e Comunicação Social, substitua-se a expressão: 
"Despesas Correntes- Total. 278.641 ", por: 
"Despesas Correntes- Total. 279.889.". 

EMENDA N° 31 
No Quadro "Previsão de Aplicação de Recursos 2001/2003", do Setor Casa 

Civil e Comunicação Social, substitua-se a expressão: 
"Total 305.535", por: 
"Total 306.783.". 

EMENDA N° 32 
No Quadro "Previsão de Aplicação de Recursos - Todas as Fontes -

Consolidado- 2001/2003", substitua-se a expressão: 
"Casa Civil e Comunicação Social - Pessoal e Encargos - 96.457, Outros 

Custeios - 174.534, Total - 270.991, Despesas de Capital - 26.894, Total -
297.885", por: 

"Casa Civil e Comunicação Social - Pessoal e Encargos - 102.859, Outros 
Custeios - 177.030, Total - 279.889, Despesas de Capital - 26.894, Total -
306.783.". 

EMENDA N° 33 
No Quadro "Previsão de Aplicação de Recursos - Todas as Fontes -

Consolidado- 2001/2003", substitua-se a expressão: 
"Total Pessoal e Encargos - 17.505.960, Outros Custeios - 18.834.571, 

Total- 36.340.531, Despesas de Capital- 9.520.442, Total- 45.860.973", por: 
"Total Pessoal e Encargos - 17.512.362, Outros Custeios - 18.837.067, 

Total- 36.349.029, Despesas de Capital- 9.520.442, Total- 45.869.871.". 
EMENDA N° 34 

No Quadro "Previsão de Aplicação de Recursos - Todas as Fontes -
Consolidado- 2001/2003", substitua-se a expressão: 

"Casa Civil e Comunicação Social - Pessoal e Encargos - 130.349, Outros 
Custeios - 233.085, Total - 363.434, Despesas de Capital - 35.641, Total -
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399.075", por: 

"Casa Civil e Comunicação Social - Pessoal e Encargos - 136.751, Outros 
Custeios - 235.581, Total - 372.332, Despesas de Capital - 35.641, Total -
407.973.". 

EMENDA N° 35 
No Quadro "Previsão de Aplicação de Recursos - Todas as Fontes -

Consolidado- 2001/2003", substitua-se a expressão: 
'Total Pessoal e Encargos - 22.892.137, Outros Custeios - 25.007.421, 

Total- 47.899.558, Despesas de Capital- 13.513.170, Total- 61.412.729", 
por: 

"Total Pessoal e Encargos - 22.892.137, Outros Custeios -25.009.917, 
Total- 47.908.456, Despesas de Capital-13.513.170, Total- 61.421.627.". 

EMENDA N° 36 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. .... - Até 30 de janeiro de cada exercício, o Poder Executivo 

encaminhará a Assembléia Legislativa o detalhamento em nível de projeto 
dos programas sociais constantes neste Plano, que serão executados no 
decorrer do ano, destacando os recursos destinados ao financiamento das 
atividades meio, ao financiamento das atividades fins e os investimentos a 
serem realizados em cada programa com seus respectivos órgãos 
executores, bem como os resultados quantitativos e qualitativos que 
pretendem alcançar, compatibilizando-os com os estabelecidos pela Lei do 
Orçamento do mesmo exercício." 

EMENDA N° 37 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Da prestação de contas prevista no inciso XII do artigo 90 da 

Constituição do Estado constará obrigatoriamente demonstrativo dos 
programas sociais executados no decorrer de cada um dos exercícios a que 
se refere este Plano, destacando os recursos dispendidos com atividades 
fins, os recursos dispendidos com atividades meio e os investimentos 
realizados a nível de projeto bem como os resultados qualitativos e 
quantitativos obtidos." 

EMENDA N° 38 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Consideram-se programas sociais entre outros, os destinados a 

melhoria quantitativa e qualitativa nas áreas de educação, saúde, segurança 
e geração de emprego." 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

Olinto Godinho - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo - Miguel Martini - Pastor 
George - Alberto Bejaní. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 631/99 
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De iniciativa do Deputado Mauri Torres, a proposição em epígrafe tem por 
escopo dar a denominação de Luiz Carlos Soares Martins à estrada que liga 
o entroncamento da rodovia MG-329 ao Município de Oratórios. 

O projeto foi publicado em 28/10/99 e, a seguir, encaminhado a esta 
Comissão, à qual compete examiná-lo preliminarmente, atendo-se ao 
disposto no art. 102, 111, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição do Estado, no art. 61, XIV, determina que cabe à 

Assembléia Legislativa, com a sanção do Governador, dispor sobre matéria 
concernente a bens de domínio público. Portanto, o ato de instituir nome 
oficial para estrada da malha estadual deve submeter-se ao crivo desta Casa. 

A medida consubstanciada no projeto está ainda sujeita aos ditames 
estatuídos pela Lei n° 5.378, de 3/12/69, que dispõe sobre a matéria. De 
acordo com o seu art. 1°, com a redação dada pela Lei n° 7.621, de 13/12/79, 
a escolha de denominação para os estabelecimentos, próprios e obras do 
Estado só poderá recair em nomes de pessoas falecidas e que se tenham 
destacado por notórias qualidades e relevantes serviços prestados à 
coletividade. Ademais, não poderá haver no mesmo município mais de um 
daqueles bens com igual denominação. 

Cabe-nos ainda ressaltar que instrui o auto do processo o Ofício DG -
1490/99, do Diretor-Geral do DER-MG, no qual consta a informação de não 
haver, nos registros oficiais, nome para o trecho referido no projeto de lei sob 
comento. 

No caso em tela, averiguou-se que os mencionados requisitos foram 
plenamente atendidos, pelo que não vislumbramos óbice à aprovação do 
projeto de lei em exame. 

Conclusão 
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e 

legalidade do Projeto de Lei n° 631/99 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Antônio Júlio, relator - lrani Barbosa -

Agostinho Silveira - Eduardo Daladier. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 

15/99 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto em epígrafe visa a dar 

nova redação ao § 11 do art. 136 da Lei n° 5.301, de 16/10/69, introduzido 
pela Lei Complementar n° 31, de 14/1/94. 

Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/9/99, o projeto foi distribuído à 
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Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria com relação ao mérito. 
Fundamentação 

O projeto que analisamos tem por objetivo dar nova redação ao § 11 do art. 
136 da Lei n° 5.301, de 16/10/69, de modo a permitir a permanência em 
serviço ativo do oficial da PMMG que tenha completado 30 anos de efetivo 
exercício, até o final do mandato do Governador do Estado. 

A citada lei possui o "status" de lei complementar, por tratar do Estatuto do 
Pessoal da PMMG. 

Hoje a possibilidade de permanência do oficial em serviço ativo só existe 
para quem estiver ocupando o cargo de Comandante-Geral, de Chefe de 
Gabinete Militar do Governador e de Chefe do Estado Maior. 

A proposta pretende ampliar essa situação, possibilitando que outros 
oficiais possam permanecer em serviço ativo até o final do mandato do 
Governador, mesmo completando 30 anos de efetivo exercício. 

Acatando sugestão do Deputado Paulo Pettersen, apresentamos o 
Substitutivo n° 1, ao final deste parecer, o qual aprimora a proposição em 
exame. 

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

Complementar n° 15/99 na forma do Substitutivo n° 1, que apresentamos. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Altera a Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto do 
Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. 

Art. 1°- Ficam suprimidos o§ 11 e§ 12 do art. 136 da Lei n° 5.301, de 16 
de outubro de 1969, introduzido pela Lei Complementar n° 31, de 14 de 
janeiro de 1994. 

Parágrafo único - Fica resguardado o direito dos atuais ocupantes dos 
cargos a que se refere o § 11 mencionado neste artigo. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Doutor Viana, relator- Chico Rafael 

- Sargento Rodrigues. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 

15/99 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Paulo Pettersen, o projeto em epígrafe visa a dar 

nova redação ao § 11 do art. 136 da Lei n° 5.301, de 16/10/69, introduzido 
pela Lei Complementar n° 31, de 14/1/94. 

~------------------------------------------------------------~ 
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Publicado no "Diário do Legislativo" de 25/9/99, o projeto foi distribuído 

à Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e à Comissão de Administração Pública, 
que opinou por sua aprovação na forma proposta. 

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a matéria. 
Fundamentação 

O projeto que analisamos tem por objetivo dar nova redação ao § 11 do art. 
136 da Lei n° 5.301, de 16/10/69, de modo a permitir a permanência em 
serviço ativo do oficial da PMMG que tenha completado 30 anos de efetivo 
exercício até o final do mandato do Governador do Estado. 

A citada lei possui o "status" de lei complementar, por tratar do Estatuto do 
Pessoal da PMMG. 

Hoje a possibilidade de permanência do oficial em serviço ativo só existe 
para quem estiver ocupando o cargo de Comandante-Geral, de Chefe de 
Gabinete Militar do Governador e de Chefe do Estado Maior. 

A proposta pretende ampliar essa situação, possibilitando que outros 
oficiais possam permanecer em serviço ativo até o final do mandato do 
Governador, mesmo completando 30 anos de efetivo exercício. 

Entendemos que a medida preconizada é extremamente abrangente, 
podendo criar dificuldades de ordem administrativa, devendo, pois, restringir-
se apenas aos oficiais ocupantes de cargos estratégicos. 

Desse modo, visando aperfeiçoar o projeto, propomos a Emenda n° 1, com 
a finalidade de permitir que os ocupantes dos cargos de Comando de Direção 
Intermediária - CRPM -e de Comando de Batalhão de Polícia Militar também 
possam permanecer em serviço ativo caso isso seja conveniente à 
Corporação. 

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

Complementar n° 15/99 com a Emenda n° 1, que apresentamos, e pela 
rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Administração Pública. 

EMENDA N° 1 
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação: 
"Art. 1° - O § 11 do art. 136 da Lei 5.301, de 16 de outubro de 1969, 

introduzido pela Lei Complementar n° 31, de 14 de janeiro de 1994, passa a 
vigorar a seguinte redação: 

"Art. 136- .................................. . 
§ 11 - Os oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ocupantes 

dos cargos de Comandante-Geral, de Chefe de Gabinete Militar do 
Governador, de Chefe do Estado Maior, a critério do Governador do Estado, 
e dos cargos de Comando de Direção Intermediária - CRPM - e de Comando 
de Batalhão de Polícia Militar, a critério do Comandante-Geral, que 
completarem trinta anos de efetivo exercício poderão permanecer em serviço 
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limite de idade previsto nesta lei.'.". 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
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Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Eduardo Hermeto -
Miguel Martini - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise. 

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 645/99 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Fábio Avelar, o Projeto de Lei n° 645/99 dispõe 

sobre a administração, proteção e conservação das águas subterrâneas de 
domínio do Estado e dá outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 30/10/99, a matéria foi distribuída às 
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos 
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Cabe-nos examinar os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade da matéria. 

Fundamentação 
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, todos os corpos de 

água passaram a ser do domínio público e a pertencer à União e aos Estados 
membros. 

De acordo com os arts. 20, 111, e 26, I, do mencionado diploma normativo, 
são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos 
de seu domínio ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com 
outros países ou se estendam a território estrangeiro, e bens dos Estados as 
águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 

A competência para legislar sobre águas é privativa da União, à qual cabe 
também instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 
definir critérios de outorga de direitos de seu uso, conforme dispõem os arts. 
21, XIX, e 22, IV, da Constituição Federal. 

Portanto, a atuação do Estado nessa seara é bastante reduzida, devendo 
ater-se a aspectos de natureza meramente administrativos, observadas as 
normas federais pertinentes. Tanto é assim que o art. 249 da Constituição do 
Estado preceitua, textualmente, o seguinte: 

"Art. 249 - A política hídrica e minerária executada pelo Poder Público se 
destina ao aproveitamento racional, em seus múltiplos usos, e à proteção dos 
recursos hídricos e minerais, observada a legislação federal". 

No âmbito federal, as águas estão disciplinadas em dois diplomas básicos: 
o Código de Águas, de 10/7/34, e a Lei n° 9.433, de 8/1/97, que institui a 
política nacional de recursos hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da 

~------------------------------------------------------------~ 



1210 
Constituição Federal e dá outras providências. 

Essa lei mais recente estabeleceu os fundamentos, os objetivos, os 
instrumentos e as diretrizes gerais de ação da política nacional de recursos 
hídricos, cuidando especificamente dos planos, da outorga de direito de uso, 
da cobrança e do sistema de informações sobre recursos hídricos, bem como 
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e das infrações 
e penalidades relativas às normas de utilização das águas superficiais e 
subterrâneas. 

Com o advento da Lei Federal n° 9.433, que introduziu novidades no 
sistema de gerenciamento de recursos hídricos, o Estado se viu na 
contingência de reformular a sua legislação, o que foi feito por meio da Lei n° 
13.199, de 29/1/99, que revogou expressamente a Lei n° 11.504, de 20/6/94. 

Não obstante, tanto a legislação federal quanto a estadual não contemplam 
dispositivos específicos acerca das águas subterrâneas, de domínio do 
Estado. Portanto, o Projeto de Lei n° 645/99, que dispõe sobre a 
administração, proteção e conservação das águas subterrâneas de domínio 
do Estado e dá outras providências, vem complementar a legislação estadual 
de águas em vigor. 

No entanto, os princípios, os fundamentos, os objetivos e as diretrizes 
gerais de ação da legislação de águas subterrâneas devem coincidir com os 
estabelecidos para os demais corpos de água. 

Nesse sentido, estamos propondo algumas alterações no projeto, para 
adequá-lo à legislação federal, bem como corrigir erros materiais detectados, 
a saber: 

a) O "caput" dos arts. 8°, 9°, 1 O, 15, e parágrafo único, e 18, "caput", 
conferem competência à Câmara de Recursos Hídricos, órgão integrante da 
estrutura do Conselho Estadual de Política Ambiental, para a adoção de 
várias ações, o que constitui equívoco. Tais competências devem ser 
atribuídas ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, órgão deliberativo e 
normativo central do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos, ao 
qual incumbe estabelecer os princípios e as diretrizes da política estadual de 
recursos hídricos, a serem observadas pelo Plano Estadual de Recursos 
Hídricos e pelos Planos Diretores de Bacias Hidrográficas, entre outras 
atribuições. 

b) O "caput" dos arts. 4° e 12 e o art. 21, "caput" e §§ 1 o e 2°, estabelecem 
que o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - é o órgão outorgante 
do direito de uso das águas no Estado, bem como o órgão competente para 
estabelecer normas gerais, às quais os usuários deverão enquadrar-se para 
obtenção da outorga. Na verdade, a outorga efetiva-se por ato do IGAM, nos 
termos do art. 19, § 2°, da Lei Estadual n° 13.199, que dispõe sobre a política 
estadual de recursos hídricos e dá outras providências. Caso prevaleça a 
redação dada para o art. 4° do projeto, a sistemática de concessão de 
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outorga em vigor sofrerá profunda modificação, esbarrando em controles 
feitos pelos Comitês de Bacias e pelo Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos - CERH. Além disso, incumbe ao CERH, nos termos do art. 41, VI, 
da mencionada lei "estabelecer os critérios e as normas gerais para a outorga 
dos direitos de uso de recursos hídricos", tudo em conformidade com a Lei 
Federal n° 9.433, de 1997. 

c) O parágrafo único do art. 19 incorre em erro material ao mencionar o 
próprio artigo no tocante à licença de execução de obra, que é disciplinada 
no art. 20. O mesmo se verifica com relação ao § 2° do art. 30. O artigo 
correto é o n° 29, e não o n° 2a, como consta na redação original. 

d) O art. 23 cria o Sistema Estadual de Informações de Águas 
Subterrâneas, sob a administração do CERH-MG. Tal medida é 
desnecessária, uma vez que a Lei de Política Hídrica do Estado já prevê o 
Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos, englobando tanto 
os recursos hídricos superficiais quanto os subterrâneos, em compatibilidade 
com o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

e) O parágrafo único do art. 26 prevê a aplicação das sanções previstas na 
lei por parte de agentes públicos credenciados. Na verdade, as sanções 
devem ser aplicadas pelos próprios órgãos e entidades componentes do 
Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, cabendo aos 
agentes apenas verificar a ocorrência de infrações e emitir os respectivos 
autos. Com isso, procuramos evitar condutas de má-fé, entre outras mazelas, 
além de padronizar a sistemática de aplicação de sanções adotada no 
Sistema Estadual de Meio Ambiente do Estado. 

Para sanar as máculas apontadas, estamos apresentando, na conclusão 
desta peça opinativa, as Emendas n°s 1 a 6. 

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

legalidade do Projeto de Lei n° 665/99 com as Emendas n°s 1 a 6, a seguir 
apresentadas. 

EMENDA N° 1 
Dê-se aos "caput" dos arts. ao, 9°, 10, 15 e 1a e ao parágrafo único do art. 

15 a seguinte redação: 
"Art. ao - A implantação ou ampliação de empreendimentos consumidores 

de elevado volume de águas subterrâneas, classificados ambientalmente 
como empreendimentos de grande porte e de potencial poluidor, sem 
prejuízo da apreciação do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM 
-, deverá ser precedida de estudo hidrogeológico para avaliação das 
disponibilidades hídricas e do não-comprometimento do aqüífero a ser 
explorado"; 

"Art. 9° - As áreas com depósitos e efluentes no solo devem ser dotadas de 
monitoramento das águas subterrâneas, a cargo do responsável pelo 

~--------------------------------------------------------~ 
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"Art. 1 O - O responsável pelo empreendimento deverá elaborar relatórios e 
fornecer as informações obtidas no monitoramento qualitativo sempre que for 
solicitado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos- CERH."; 

"Art. 15 - Nos casos de escassez de água subterrânea ou de prejuízo 
sensível aos aproveitamentos existentes nas Áreas de Proteção Máxima, o 
CERH poderá: 

Parágrafo único - Quando houver restrição à extração de águas 
subterrâneas, serão atendidas prioritariamente as captações destinadas ao 
abastecimento público de água, cabendo ao CERH estabelecer a escala de 
prioridades, segundo as condições locais."; 

"Art. 18 - Quando as exigências e restrições constantes nos arts. 13 a 17 e 
seus parágrafos não forem suficientes para os fins a que se destinam, o 
CERH deverá baixar normas complementares.". 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao "caput" dos arts. 4° e 12 e ao "caput" e aos §§ 1 o e 2° do art. 21 a 

seguinte redação: 
"Art. 4° - O Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - desenvolverá 

ações visando a promover o gerenciamento eficaz das águas subterrâneas, 
mediante:"; 

"Art. 12 - Quando, tanto no interesse da conservação, proteção ou 
manutenção do equilíbrio natural das águas subterrâneas, quanto no 
interesse dos serviços públicos de abastecimento de água, ou também por 
motivos geológicos, geotécnicos ou ecológicos, se fizer necessário restringir 
a captação e o uso dessas águas, o órgão outorgante do direito de uso das 
águas poderá, com base em estudos hidrogeológicos ambientais, instituir as 
respectivas áreas de proteção e controle, restringir as vazões captadas por 
poços, estabelecer as distâncias mínimas entre poços e tomar outras 
medidas que o caso requeira."; 

"Art. 21 - A utilização das águas subterrâneas estaduais dependerá de 
prévia concessão ou autorização administrativa, conforme o seguinte critério: 

§ 1° - Serão definidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos -
CERH - as normas gerais para a obtenção da outorga. 

§ 2° - As captações de águas subterrâneas destinadas exclusivamente a 
usuário doméstico, urbano ou rural e aquelas feitas em áreas, profundidades 
e vazões reduzidas, conforme estabelecido pelo Comitê de Bacia 
Hidrográfica ou pelo CERH, estarão dispensadas da Licença de Execução e 
da outorga de direito de uso da água, ficando, todavia, sujeitas à fiscalização 
nos aspectos relativos à defesa da saúde pública e à proteção dos aqüíferos. 

EMENDA N° 3 
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Substitua-se, no parágrafo único do art. 19, a expressão "art. 19" por 

"art. 20". 
EMENDA N°4 

Substitua-se, no§ 2° do art. 30, a expressão "art. 28" por "art. 29". 
EMENDA N° 5 

Suprima-se o art. 23. 
EMENDA N° 6 

Suprima-se o inciso IV do parágrafo único do art. 26. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Ermano Batista, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira - lrani Barbosa. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 722/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado João Paulo, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre a comercialização de álcool carburante no Estado e dá outras 
providências. 

Publicada em 4/12/99, a proposição foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Turismo, Indústria e Comércio e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária para receber parecer, cabendo a esta Comissão 
examinar a matéria quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade 
e legalidade, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame prevê a comercialização do álcool carburante 

diretamente dos produtores para os postos de combustível. Prevê, ainda, que 
o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -
passe a fiscalizar tal atividade, já que a fiscalização da Agência Nacional de 
Petróleo- ANP- não tem sido suficiente em nosso Estado. 

O projeto de lei em análise está em perfeita consonância com o que dispõe 
o art. 170, inciso IV, da Constituição Federal, que tem como objetivo garantir 
a livre concorrência, e o § 4° do art. 173 da mesma Constituição, que diz que 
"a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros". 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 

legalidade do Projeto de Lei n° 722/99. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente- lrani Barbosa, relator- Eduardo Daladier-

Antônio Júlio- Paulo Piau -Agostinho Silveira - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 755/99 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

~------------------------------------------------------------~ 
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe cria 

o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e dá outras 
providências. 

Publicada em 15/12/99, a proposição foi distribuída às Comissões de 
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária para, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno, receber parecer. 

Preliminarmente, compete a esta Comissão examinar os aspectos jurídicos, 
constitucionais e legais da matéria, conforme determina o art. 102, 111, "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A definição de parâmetros para a política fundiária tem sido, desde longa 

data, um dos temas centrais na vida nacional. Desde a edição da primeira lei 
de terras, em meados do século passado, procura-se dotar o País de 
instrumentos legais adequados à promoção da ocupação racional e 
democrática do solo rural, para que seja garantida a geração de renda e 
emprego. Nesse sentido, o Estatuto da Terra - Lei n. 0 4.504, de 30/11/64 -
representou um razoável avanço no campo normativo nacional. Entretanto, 
não se pode negar que a questão agrária continua sendo um dos pontos de 
potencial conflito na sociedade brasileira, como demonstram fatos recentes -
muitas vezes trágicos - de amplo conhecimento. A Constituição de 1988 
contribuiu para a definição de novos princípios e diretrizes relativos à política 
fundiária, que devem ser consubstanciados na legislação ordinária que vem 
complementar o texto constitucional. 

Os princípios norteadores da atuação do Estado, no que se refere às 
políticas fundiária, agrária e rural, estão expressos no Capítulo 111 do Título VIl 
da Constituição Federal, em que se consagra a participação da sociedade no 
planejamento e na execução das ações nesse setor da vida nacional. A 
Constituição do Estado de Minas Gerais, no mesmo sentido, determina 
expressamente, no§ 1° do art. 247, que seja assegurada, "no planejamento e 
na execução da política rural, na forma da lei, a participação dos setores da 
produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, e dos setores de 
comercialização, armazenamento, transportes e abastecimento". Pode-se 
perceber, portanto, a clara preocupação do constituinte federal e do estadual 
com a política agrária e o desenvolvimento do campo. O projeto em exame 
reflete essa preocupação, ao procurar a modernidade nas estruturas de 
planejamento e coordenação nessa seara. 

A iniciativa do Governador do Estado está de acordo com os dispositivos 
constitucionais que regulamentam a matéria, especialmente o que determina 
o art. 66, 111, "e", da Carta mineira. 

Deve-se ressaltar, quando se procede, nesta Comissão, ao exame da 
legalidade da matéria, que abrange não apenas os aspectos formais da 
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proposição, a existência de um possível conflito entre a norma resultante 
da proposição em exame- se aprovada- e a Lei n. 0 11.405, de 28/1/94, que 
"dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola e dá outras 
providências". Essa lei define, no seu art. 5°, a Secretaria de Estado da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento como o "órgão central de execução 
das ações do Estado para o setor agrícola", com competência para "orientar, 
supervisionar e fiscalizar as atividades permanentes, bem como executar 
planos, programas e projetos a cargo dos órgãos e entidades direta e 
indiretamente a ela vinculados". 

A mencionada lei cria, ainda, no seu art. 6°, o "Conselho Estadual de 
Política Agrícola - CEPA -, vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, com vistas a assegurar a participação dos 
agentes de produção e de comercialização, bem como dos consumidores, na 
formulação do planejamento e no acompanhamento da execução da política 
rural, conforme o disposto no§ 1° do art. 247 da Constituição do Estado". 

Pode-se perceber, em um exame preliminar, um potencial conflito entre as 
atribuições definidas no art. 3° para o ITER e as atribuições já previstas em 
lei para os órgãos acima mencionados. Fazemos esse alerta para que, se 
necessário, o projeto seja aprimorado na Comissão de Administração 
Pública, que examinará o mérito da proposição. 

Finalmente, sem prejuízo do exame das comissões que se seguem, 
propomos, ao final deste parecer, algumas alterações ao texto do projeto. 
São emendas que não alteram substancialmente o sentido original da 
proposição, mas que têm o intuito de evitar a permanência de termos 
ambíguos e pouco claros no texto do projeto. Contribuem, ainda, para que se 
avance no sentido de corrigir o possível conflito de competências já 
mencionado neste parecer, o que se faz mediante a substituição do termo 
"agrário" pelo termo "fundiário", presente em diversos dispositivos da 
proposição. Acatamos, ainda, sugestão de emenda formulada pelo Deputado 
Márcio Kangussu, com vistas à criação, no momento oportuno, de fundo 
contábil destinado a viabilizar as ações do ITER, e a sugestão apresentada 
pelo Deputado Paulo Piau, para que sejam assumidas as dívidas da 
EPAMIG, tal qual se pretende fazer com as da RURALMINAS. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade 

e pela legalidade do Projeto de Lei n. 0 755/99 com as Emendas n. 0 s 1 a 8, 
que apresentamos. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no inciso I do art. 3°, o termo "Agrária" por "Fundiária" e dê-se 

aos incisos 111, VI e VIl do art. 3° a seguinte redação; 
"Art. 3° - ............................................................................... . 
111 - exercer a coordenação intersetorial e sistêmica das atividades 

~---------------------------------------------------------/ 
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relacionadas com a sustentabilidade e a consolidação dos 
assentamentos criados pelo Poder Executivo Estadual, diretamente ou 
através de convênios, responsabilizando-se pela condução das ações 
necessárias à sua implementação; 

VI - promover a regularização de terras devolutas rurais e urbanas do 
Estado e administrar as terras que vierem a ser arrecadadas, até que tenham 
destinação específica; 

VIl - identificar, organizar e implantar o cadastro técnico fundiário e 
identificar as terras devolutas do Estado, usando a metodologia própria das 
ações discriminatórias;". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 6° a seguinte redação: 
"Art. 6°- O ITER poderá solicitar a cessão de servidores da administração 

direta e de autarquias e fundações que compõem a administração indireta do 
Estado de Minas Gerais, com prioridade para os remanescentes da Diretoria 
de Assuntos Fundiários da RURALMINAS, exceção feita para servidores cuja 
qualificação não for encontrada no quadro de pessoal da RURALMINAS.". 

EMENDA No 3 
Acrescente-se ao final do art. 8° os seguintes termos: " .. .ficando ainda a 

RURALMINAS autorizada a promover atividades e a captação de recursos 
para investimentos e sua viabilização, mediante a execução de 'acordo-
programa' com entidades e organismos internacionais e nacionais.". 

EMENDA N° 4 
Acrescente-se, ao art. 9°, o seguinte parágrafo único. 
"Art. 9°- ..................................................................................... .. 
Parágrafo único. Compete à Fundação Rural Mineira, Colonização e 

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - planejar, executar e avaliar as 
ações de desenvolvimento econômico e social para as regiões mineiras 
comprovadamente desassistidas pelos órgãos e pelas entidades do Poder 
Executivo, em consonância com as políticas propostas pela Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral- SEPLAN.". 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao art. 1 O a seguinte redação: 
"Art. 1 O - Os Secretários de Estado do Planejamento e Coordenação 

Geral, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de Recursos Humanos e 
Administração e da Fazenda, por meio de resolução conjunta, estabelecerão 
as medidas administrativas necessárias à efetivação da transferência da 
função fundiária para o Instituto de Terras - ITER- criado por esta lei.". 

EMENDA N° 6 
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: 
"Art. 11 - Fica autorizada a transferência das dotações orçamentárias 
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referentes à função fundiária para a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, e o resultante de quaisquer 
procedimentos e sentenças judiciárias em desfavor da RURALMINAS, até a 
data de publicação desta lei, passa a ser de responsabilidade direta do 
Estado de Minas Gerais.". 

EMENDA N° 7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. . ... - No prazo de 180 dias contados da publicação desta lei, será 

apresentado projeto de lei específico, visando à criação de fundo contábil 
para a consecução dos objetivos do Instituto de Terras - ITER - previstos 
nesta lei.". 

EMENDA N° 8 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Passam a ser de responsabilidade direta do Estado de Minas 

Gerais os débitos resultantes de quaisquer procedimentos e sentenças 
judiciárias em desfavor da EPAMIG, até a data de publicação desta lei.". 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - lrani Barbosa, relator - Agostinho Silveira -

Eduardo Daladier- Antônio Júlio- Paulo Piau - Adelmo Carneiro Leão. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 351/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe altera a 
Lei n° 12.708, de 28/12/97, que instituiu o Micro Geraes e dá outras 
providências. 

Aprovado no 1 o turno, na forma do Substitutivo n° 2, retorna o projeto a esta 
Comissão para receber parecer no 2° turno. 

Nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento Interno, apresentamos a 
redação do vencido, que é parte deste parecer. 

Fundamentação 
As profundas alterações introduzidas no projeto de lei em tela foram 

resultantes de diversos encontros e negociações entre representantes da 
Secretaria de Estado da Fazenda e das entidades empresariais, além de 
amplas discussões nesta Casa. 

O Estado de Minas Gerais passa a contar com uma nova legislação para 
as pequenas e as microempresas, abrangendo ainda os pequenos 
produtores rurais, cooperativas e associações de produtores, de modo a 
fortalecer a empresa mineira, oferecendo-lhes isonomia tributária e tornando 
mais atrativa a aquisição de produtos no próprio mercado interno do Estado. 

Para alcançar tais objetivos, a nova legislação cria barreiras aceitáveis 
contra os incentivos fiscais e tributários oferecidos por Estados vizinhos, 
atenuando assim os efeitos negativos da guerra fiscal em relação à economia 

~--------------------------------------------------------~ 
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mineira. 

A proposição em tela visa corrigir as distorções verificadas na execução do 
programa conhecido como Micro Geraes, melhorando sua operacionalidade e 
permitindo uma maior flexibilidade quanto ao enquadramento ou 
desenquadramento das empresas no regime especial ou no sistema normal 
de débito e crédito, que poderá ser feito a qualquer tempo. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

351/99 no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Eduardo 

Hermeto- Miguel Martini. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 351/99 
Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes -, estabelece tratamento diferenciado e simplificado 
nos campos administrativo, tributário, creditício e de desenvolvimento 
empresarial a elas aplicáveis e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Disposição Preliminar 
Art. 1° - Fica criado o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes -, que a estas assegura tratamento diferenciado e 
simplificado nos campos administrativo, tributário, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, conforme estabelecido nesta lei. 

Capítulo 11 
Da Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente 

constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, que 
promova operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação e 
com receita bruta anual acumulada igual ou inferior a R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais); 

11 - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual 
regularmente constituída e a esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes 
do ICMS, que promova operações relativas à circulação de mercadorias ou 
prestação de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de 
comunicação e com receita bruta anual acumulada superior a R$90.000,00 
(noventa mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e 
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duzentos mil reais). 

§ 1° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita 
bruta anual acumulada superior a R$90.000,00 (noventa mil reais) e igual ou 
inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será 
reclassificada, a partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno 
porte, de acordo com a respectiva faixa de classificação. 

§ 2° - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, 
apresentar receita bruta: 

I - superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e inferior a 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será reclassificada, a partir 
do mês subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação; 

11 - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será 
reclassificada, a partir do exercício seguinte, de acordo com a sua nova faixa 
de classificação. 

§ 3° - A mudança de faixa de classificação não autoriza a restituição de 
importância já recolhida em razão da classificação anterior. 

§ 4° - A existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado não 
descaracteriza a microempresa e a empresa de pequeno porte, desde que a 
soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa não exceda 
os limites fixados nos incisos deste artigo e suas atividades, consideradas em 
conjunto, enquadrem-se nas normas desta lei. 

Capítulo 111 
Da Apuração da Receita Bruta Anual 

Art. 3° - Para efeito de apuração da receita bruta anual, será considerado o 
período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro. 

§ 1°- A receita bruta anual da microempresa será apurada com base: 
I - no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do 

estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento 
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro líquida a 
ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de atividade 
econômica; 

11 - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento 
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro líquida a 
ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativo a cada setor de atividade 
econômica; 

111 - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive da aquisição de energia elétrica e do recebimento 
de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de lucro líquida a 
ser estabelecida pelo Poder Executivo; 

IV - no preço do serviço cobrado, na geração, emissão, transmissão, 
retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de comunicação de 

~--------------------------------------------------------------~ 



1220 
qualquer natureza, por qualquer processo. 

§ 2° - O valor constante nos documentos fiscais, ou o lançado na escrita 
fiscal ou contábil, se for o caso, prevalecerá sobre o valor apurado na forma 
do parágrafo anterior, se superior. 

§ 3° - A apuração da receita bruta da empresa de pequeno porte será feita 
acumulando-se, mensalmente, o valor total de todas as operações ou 
prestações realizadas. 

§ 4°- A receita bruta apurada na forma do parágrafo anterior compreenderá 
todas as receitas operacionais auferidas pela empresa. 

Art. 4° - Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do 
período a que se refere o "caput" do artigo anterior, o limite da receita bruta 
será apurado proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica à 
empresa que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente 
comprovada nos documentos fiscais e nos de sua constituição. 

Art. 5° - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta 
anual, os valores correspondentes: 

I - às entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo permanente, 
inclusive o serviço de transporte com eles relacionado, nas hipóteses 
previstas no § 1 o do art. 3°; 

11 - às operações de devolução de mercadoria para a origem e as 
transferências de mercadoria para outro estabelecimento da mesma 
empresa, situado no Estado, nas hipóteses previstas nos §§ 2° e 3° do art. 
30. 

Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal, exclusivamente 
para os efeitos de cálculo do imposto de que trata o inciso 11 do art. 21 e do 
abatimento do depósito previsto no inciso 111 do art. 22, não serão 
considerados os valores referentes a: 

I - saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição 
tributária; 

li- operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS; 
111 -saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em razão do 

disposto no inciso VIII do art. 14; 
IV - saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS; 
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da 

Federação. 
Capítulo IV 

Do Enquadramento e do Reenquadramento 
Seção I 

Do Enquadramento 
Art. 6°- São requisitos para enquadramento no regime de que trata esta lei: 
I - para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do 
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representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que a 
receita bruta realizada no ano anterior, apurada na forma do art. 3°, foi igual 
ou inferior aos limites fixados no art. 2°, observado o disposto no art. 1 O; 

11 - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular 
ou do representante legal, junto à Secretaria de Estado da Fazenda, de que a 
receita do ano em curso, apurada na forma do art. 3°, não excederá os limites 
fixados no art. 2°, observada a proporcionalidade em relação aos meses de 
efetivo funcionamento e o disposto no art. 10. 

Art. 7° - O enquadramento de microempresa e de empresa de pequeno 
porte será efetuado na forma definida em regulamento, observado o disposto 
no art. 13. 

§ 1° - Para a microempresa em início de atividade, o Poder Executivo 
poderá dispensar, no primeiro ano de funcionamento, tratamento diferenciado 
e simplificado para efeito de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

§ 2° - O regime previsto nesta lei para a empresa em início de atividade 
aplica-se a partir do enquadramento e, para a empresa já constituída, a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente ao do enquadramento. 

Seção 11 
Do Reenquadramento 

Art. 8° -A empresa que exceder o limite de R$1.200.000,00 (um milhão e 
duzentos mil reais), para a receita bruta anual, poderá, mediante 
requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo exercício seguinte, sem 
prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às operações ou às 
prestações realizadas a contar da data do desenquadramento até a do 
reenquadramento. 

Art. go - O reenquadramento da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte que tenha sido desenquadrada, na forma prevista nos §§ 4° ou 5° do 
art. 16, poderá ser autorizado por mais uma única vez, depois de decorrido o 
prazo de cinco anos contado da data do desenquadramento, mediante 
comprovação do pagamento integral do crédito tributário porventura devido 
ou, se for o caso, da reparação do dano ambiental causado. 

Capítulo V 
Das Vedações 

Art. 1 O- Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa: 
I - que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por 

cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das 
empresas interligadas se situar dentro dos limites fixados no art. 2°; 

li - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra 
empresa ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em 
empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 
1996; 

111 -que possua estabelecimento situado fora do Estado; 

~------------------------------------------------~ 
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V- que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome do 
seu titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de parcelamento do 
crédito tributário; 

VI - que seja responsável ou cujo titular ou representante legal, no exercício 
de sua atividade econômica, seja responsável pela prática de infração à 
legislação ambiental; 

VIl - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra 
empresa que se tenha envolvido com os atos relacionados nos incisos 111 a 
VIII do art. 16, observado o disposto no§ 3° deste artigo. 

§ 1°- O disposto no inciso I não se aplica à participação da microempresa 
ou da empresa de pequeno porte em centrais de compras, em bolsas de 
subcontratação, em consórcio de exportação ou de venda no mercado 
interno. 

§ 2° - A vedação a que se refere o inciso 11 não se aplica a sucursal que 
seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua razão social, mesmo 
que continue com marca sob a forma de franquia. 

§ 3° - As vedações a que se referem os incisos VI e VIl prevalecerão pelo 
prazo de cinco anos contado da prática da infração, e desde que a empresa 
ou, se for o caso, o titular ou representante legal tenha comprovado o 
pagamento integral do crédito tributário porventura devido e a reparação do 
dano ambiental causado, se houver. 

Capítulo VI 
Do Tratamento Tributário e Fiscal 

Seção I 
Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa e à Empresa de Pequeno 

Porte 
Art. 11 - A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam sujeitas ao 

pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma: 
I -sobre o valor das entradas do período será aplicada a alíquota constante 

no inciso I do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, prevista 
para a mercadoria ou serviço; 

11 - do valor apurado na forma do inciso anterior será abatido o valor do 
imposto correspondente às mercadorias adquiridas e aos serviços utilizados 
no período; 

111 - sobre a diferença a maior entre o valor das saídas e o das entradas no 
período, será aplicado o percentual fixado no Anexo I desta lei, previsto para 
a sua faixa de classificação; 

IV - o saldo devedor será igual à soma dos valores obtidos nos incisos 11 e 
111, observado o disposto no art. 12 desta lei. 

Parágrafo único - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo 
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devedor os abatimentos previstos no Capítulo X, observado o disposto 
no art. 26. 

Art. 12 - A microempresa fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS no 
valor correspondente a R$30,00 (trinta reais) e dispensada do pagamento do 
valor previsto no inciso 111 do artigo anterior. 

Seção 11 
Das Disposições Gerais Relacionadas com o Tratamento Tributário e Fiscal 
Art. 13 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelo 

contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS, 
vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais que emitir, 
ressalvadas as hipóteses previstas no§ 3°. 

§ 1°- Exercida a opção prevista no "caput" deste artigo, o regime adotado 
será aplicado a todos os estabelecimentos do mesmo contribuinte, vedada a 
alteração antes do término do exercício, ressalvadas as hipóteses de 
desenquadramento previstas no art. 16 e, mediante requerimento do 
interessado, por concessão fundamentada da autoridade fazendária. 

§ 2° - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado, fica 
vedado o reenquadramento no mesmo exercício de sua ocorrência. 

§ 3°- É permitido o destaque do imposto: 
I - ao estabelecimento industrial de empresa de pequeno porte, incidente 

nas operações com produtos destinados a contribuintes do imposto, 
calculado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 12 da Lei n° 
6. 763, de 26 de dezembro de 1975, sobre o valor da operação; 

11 - em outras hipóteses, na forma e condições estabelecidas em 
regulamento. 

Art. 14- A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica a: 
I - prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária; 
11 - recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte se 

ache obrigado, em virtude de substituição tributária; 
111 -mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição; 
IV - entrada, no estabelecimento, de bens ou de mercadoria para uso, 

consumo ou ativo permanente, ou utilização de serviço iniciado em outra 
unidade da Federação e não vinculado a operação ou prestação 
subseqüente tributada pelo imposto; 

V - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de 
bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, e 
serviço iniciado ou prestado no exterior; 

VI - entrada, em território mineiro, decorrente de operação interestadual de 
petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos dele derivados, 
bem como de energia elétrica, quando não destinados a comercialização ou 
industrialização; 

~------------------------------------------------------------~ 
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VIl - aquJsJçao ou manutenção em estoque de mercadoria 

desacobertada de documento fiscal ou acobertada com documento falso ou 
inidôneo; 

VIII - operação ou prestação de serviço desacobertadas de documento 
fiscal ou com documento fiscal falso ou inidôneo. 

Art. 15 - A microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas, na 
forma e nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais 
exigências legais, a: 

I -fazer cadastramento fiscal; 
11 - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos aos 

atos negociais que praticar, inclusive os relacionados com as despesas, 
observados os prazos decadenciais, 

111 - prestar as declarações exigidas pelo Fisco, até mesmo para a 
preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios; 

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou 
prestação que realizar, vedado o destaque do ICMS, ressalvadas as 
hipóteses previstas no § 3° do art. 13; 

V - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na 
legislação tributária. 

Parágrafo único - A microempresa e a empresa de pequeno porte poderão 
ser dispensadas da escrituração normal de livros fiscais e da emissão dos 
demais documentos fiscais, conforme disposto em regulamento. 

Capítulo VIl 
Do Desenquadramento 

Art. 16 - Perderá a condição de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte aquela que: 

1 -deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento, em razão de 
superveniência de situação prevista no art. 1 O; 

11 - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais); 

111 - praticar as seguintes infrações: 
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir ou 

reduzir tributo; 
b) deixar de recolher, no prazo legal, por três períodos consecutivos, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação, valor de tributo, descontado ou 
cobrado, que deveria recolher aos cofres públicos; 

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de documento 
fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; 

d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento 
inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao Fisco e 
comprovado o efetivo recolhimento do imposto, antes da ação fiscal; 

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal ou 
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documento equivalente, referente a venda de mercadoria ou prestação 
de serviço efetivamente realizadas, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação; 

f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento referente a 
aquisição de mercadoria e serviço, no prazo fixado em regulamento; 

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem tributária, 
além dos previstos neste artigo; 

V - praticar ato ou realizar atividade considerados lesivos ao meio 
ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e das 
cominações legais cabíveis; 

VI - constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o 
verdadeiro sócio ou acionista, ou o titular; 

VIl - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 
justificada de exibição de livro e documento de exibição obrigatória; 

VIII - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde 
se desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou da firma individual ou 
onde se encontrem bens de sua posse ou propriedade. 

§ 1° - O desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno 
porte retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 
neste artigo e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente 
ao da ocorrência. 

§ 2° - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11, a microempresa e a 
empresa de pequeno porte comunicarão o fato à repartição fazendária de sua 
circunscrição até o décimo quinto dia do mês subseqüente àquele em que 
ocorrer o desenquadramento, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior. 

§ 3° - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso 111, o 
desenquadramento será determinado de ofício e retroagirá à data da prática 
da infração que lhe deu origem, sem prejuízo de outras medidas de 
fiscalização e, se for o caso, da ação penal cabível. 

§ 4° - Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII, o desenquadramento 
será determinado de oficio e retroagirá à data da prática da infração, sem 
prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, da ação penal 
cabível. 

Capítulo VIII 
Das Penalidades 

Art. 17- A pessoa jurídica ou a firma individual que, sem observância desta 
lei, se enquadrar como microempresa ou empresa de pequeno porte fica 
sujeita às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, desde a data do enquadramento, pelo 

sistema normal de apuração do imposto, com todos os acréscimos aplicáveis 
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à mora previstos na Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 

11 - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco: 
a) multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido 

a título de imposto, sem qualquer redução, além do previsto nas alíneas do 
inciso anterior; 

b) multas por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a 
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por ultrapassar 
o limite de receita bruta de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 
ou por superveniência de situação impeditiva prevista no art. 1 O, se mantiver 
enquadrada no regime desta lei, fica sujeita às seguintes conseqüências: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) pagamento do ICMS devido, pelo sistema normal de apuração do 

imposto, relativo a operação ou prestação praticadas após o fato 
determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à 
mora previstos na Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, se for o caso; 

b) cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou empresa 
de pequeno porte; 

11 - sendo a irregularidade apurada pelo Fisco: 
a) multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor devido 

a título de imposto, sem direito a nenhuma redução, além do previsto nas 
alíneas do inciso anterior; 

b) multas por descumprimento de obrigação acessória, previstas na Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

Art. 19 - Nos casos em que a irregularidade se refira à falta de pagamento 
do ICMS em decorrência de inadequada classificação nas faixas de receita 
bruta anual, constantes no Anexo I desta lei, também será exigido o tributo 
relativo à diferença apurada, com os acréscimos legais. 

Capítulo IX 
Das Cooperativas e Associações de Produtores Artesanais e de 

Comerciantes Ambulantes e das Associações de Pequenos Produtores da 
Agricultura Familiar 

Seção I 
Da Definição 

Art. 20- Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei: 
I - as cooperativas e associações de produtores artesanais e de 

comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos cooperados, 
assim definidas as pessoas físicas, sem estabelecimento fixo, que, 
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a 
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R$90.000,00 (noventa mil reais); 

11 - as associações de pequenos produtores da agricultura familiar, que 
realizem operações em nome dos associados, que, individualmente, 
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$90.000,00 (noventa mil 
reais). 

Seção 11 
Do Tratamento Tributário e Fiscal Aplicável às Cooperativas e Associações 
de Produtores Artesanais e de Comerciantes Ambulantes e às Associações 

de Pequenos Produtores da Agricultura Familiar 
Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e de 

comerciantes ambulantes e as associações de pequenos produtores da 
agricultura familiar, observado o disposto em regulamento, deverão: 

I - requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
11 - recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados ou 

associados, apurado mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco 
décimos por cento) sobre a receita bruta global apurada no mês anterior, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 5°; 

111 -emitir documentos fiscais; 
IV - entregar demonstrativo de apuração do ICMS; 
V- entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e fiscal; 
VI - informar as movimentações de filiados ocorridas em seu cadastro; 
VIl - manter sistema de controle das operações, individualizado por 

cooperado ou associado; 
VIII -observar o disposto nos incisos I e 11 do art. 11. 
§ 1° - Fica isenta a saída de mercadoria de propriedade do cooperado ou 

associado e a ele destinada, quando promovida pela cooperativa ou 
associação de que faça parte, nas condições previstas no artigo anterior. 

§ 2° - As cooperativas e as associações de que trata o artigo anterior 
respondem, solidariamente com seus cooperados ou associados, pelas 
obrigações decorrentes de operação por eles realizada. 

Capítulo X 
Dos Abatimentos 

Seção I 
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDESE 

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta lei, 
inclusive as cooperativas e associações definidas no art. 20, poderão abater 
do ICMS devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em 
beneficio do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei n° 11.396, de 6 de 
janeiro de 1994, até o limite mensal de: 

I- R$30,00 (trinta reais), quando se tratar de microempresa; 
li - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da diferença a maior entre o 
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valor das saídas e o das entradas de que trata o inciso 111 do art. 11, 
quando se tratar de empresa de pequeno porte; 

111 - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando se 
tratar de cooperativa de produtores artesanais e de comerciantes 
ambulantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 5°. 

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o 
depósito deverá ser efetuado dentro do prazo normal fixado para o 
recolhimento do ICMS. 

Seção 11 
Da Política de Estímulo ao Emprego 

Art. 23 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido, o valor resultante da aplicação do percentual previsto no Anexo 
11 desta lei, correspondente ao número de empregados regularmente 
contratados, tomando-se como base o último dia de cada mês, observado o 
disposto no art. 26. 

Parágrafo único - A utilização do beneficio previsto neste artigo dependerá 
de comprovação da regular situação dos empregados, nos âmbitos 
previdenciário e trabalhista. 

Seção 111 
Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional 

Art. 24 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período, 50% (cinqüenta por cento) do valor despendido a 
título de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado a sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

Parágrafo único - A utilização do beneficio de que trata este artigo 
dependerá de comprovação, junto à autoridade fazendária, do efetivo 
dispêndio, mediante apresentação do recibo do pagamento. 

Seção IV 
Da Política de Estímulo ao Investimento em Novas Tecnologias 

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período, 35% (trinta e cinco por cento) do valor despendido a 
título de investimento em máquinas, equipamentos, instalações ou aquisição 
de novas tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

§ 1° - A utilização do beneficio de que trata este artigo dependerá de 
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo 
prazo mínimo de doze meses contado da data de sua aquisição, observado o 
seguinte: 

I - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano a contar 
da data da sua aquisição, o abatimento de que trata o "caput" deste artigo 
deverá ser cancelado a partir do mês em que foi efetuada a venda; 

11 - na hipótese do inciso anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos 
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efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 2° - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título, suspende 
automaticamente a utilização do beneficio correspondente ao bem objeto da 
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos incisos I e 11 do 
parágrafo anterior. 

§ 3° - Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF -, cuja 
utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de 
abatimento a que se refere este artigo será de 100% (cem por cento) do valor 
de aquisição, observado o seguinte: 

I - o beneficio alcança também o valor dos acessórios necessários ao 
funcionamento do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de barras; 

11 - o abatimento deverá ser efetuado a partir do mês em que se verificar o 
inicio da efetiva utilização do equipamento; 

111 - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois anos a 
contar do início da sua efetiva utilização, o abatimento de que trata este 
parágrafo deverá ser cancelado a partir do mês em que foi efetuada a venda; 

IV- na hipótese do inciso anterior, o valor equivalente ao dos abatimentos 
efetuados deverá ser recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 4° - A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título, suspende 
automaticamente a utilização do beneficio correspondente à aquisição do 
equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos incisos 111 e IV do 
parágrafo anterior. 

Seção V 
Das Disposições Gerais Relacionadas com os Abatimentos 

Art. 26 - O total dos abatimentos referidos nos arts. 23 a 25 não poderá 
ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado na forma do inciso IV 
do art. 11. 

§ 1° - O abatimento de que trata o art. 22 será efetuado a partir do mês 
subseqüente àquele em que ocorrer a opção por esse benefício. 

§ 2° - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica 
condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS. 

§ 3° - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de 
desenquadramento previstas no art. 16, a microempresa e a empresa de 
pequeno porte terão cancelados, automaticamente, os benefícios previstos 
neste capítulo. 

§ 4°- Verificada a infração definida no inciso 111 do art. 16, serão suspensos 
os benefícios previstos neste capítulo, a partir do recebimento do auto de 
infração até a quitação ou o parcelamento do crédito tributário decorrente. 

§ 5° - Para os fins desta lei, a suspensão de benefícios caracteriza-se pela 
perda do direito aos abatimentos das parcelas que seriam deduzidas do 
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Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente, 
mediante aplicação da variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna (IGP-DI), apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, de 
outro índice nacional de preços, conforme estabelecido em regulamento. 

Parágrafo único - O Poder Executivo publicará os valores atualizados na 
forma deste artigo até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano. 

Art. 28 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio a ser 
celebrado com entidade representativa de classe de contribuintes, visando à 
simplificação de procedimento relacionado com o cadastramento fiscal de 
microempresa e empresa de pequeno porte. 

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa em 
qualquer outro órgão público, devendo o interessado entregar, na repartição 
fazendária, os livros e documentos fiscais exigidos para as providências 
cabíveis. 

Art. 29 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado 
dispensarão tratamento especial a microempresa e a empresa de pequeno 
porte, assim definidas nesta lei, na compra de material de consumo e de 
equipamento permanente. 

Art. 30 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei n° 6.763, 
de 26 de dezembro de 1975, e demais normas relativas ao ICMS. 

Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contado da data de sua publicação. 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação produzindo 
efeitos a partir da data de sua regulamentação pelo Poder Executivo. 

Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da 
Lei n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, mantidas as disposições relativas 
ao tratamento fiscal aplicável ao microprodutor rural e ao produtor rural de 
pequeno porte, previsto na Lei no 10.992, de 29 de dezembro de 1992. 

* - O quadro referenteao Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 
Legislativo" de 17.12.99. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 586/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 586/99 tem por 

objetivo alterar dispositivos da Lei n° 10.501, de 17/10/91, que cria o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. 
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Aprovada no Plenário, no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresentada 

pela Comissão de Constituição e Justiça, retornao projeto a esta Comissão a 
fim de receber parecer para o 2° turno, nos termos do art. 189, § 1°, c/c o art. 
102, XIV, "c", do Regimento Interno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer. 
Fundamentação 

O projeto sob análise pretende alterar dispositivos da Lei n° 10.501, de 
17/10/91, que criou o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. A possibilidade de criação desse Conselho é garantida ao 
Estado pelo art. 24, XV, da Constituição da República, que estabelece ser 
competência da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre proteção à infância e à juventude. 

O referido Conselho vem procurando cumprir com determinação o objetivo 
de assegurar à criança e ao adolescente o estatuído na Carta Magna, em seu 
art. 227, ou seja, o direito à vida, à saúde e à alimentação, entre outros. 

Entendemos, então, que qualquer proposta que vise a aperfeiçoar o papel 
dessa instituição na consecução dos objetivos pretendidos deve ser 
detalhadamente analisada. 

O projeto original teve, em seu art. 1°, o intuito de alterar o inciso 11 do art. 
7°, o inciso X do art. 8° e o art. 10 e, em seu art. 2°, o de suprimir o inciso Vil 
do art. 7° da Lei n° 10.501, de 17/10/91. Tais dispositivos se referem à 
composição e à competência do Conselho. 

A Comissão de Constituição e Justiça sugeriu emenda alterando a 
competência do Conselho. 

No primeiro turno, esta Comissão rejeitou as emendas apresentadas, 
sugerindo a permanência da redação original do projeto. 

Em Plenário, foi aprovada a Emenda n° 1 e rejeitada a Emenda no 2. Dessa 
forma, manteve-se o representante da Assembléia Legislativa no Conselho, e 
permaneceu como competência dos Conselhos Municipais o registro das 
entidades não governamentais e dos programas governamentais. 

Em face de a vontade da maioria dos membros desta Casa ter conduzido a 
situação a uma solução de relativo consenso, somos pela manutenção do 
texto aprovado em Plenário. 

Conclusão 
Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

586/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Amilcar Martins, Presidente- Cristiano Canêdo, relator- Luiz Menezes. 

Redação do Vencido no 1 o Turno 
PROJETO DE LEI N° 586/99 

Altera dispositivos da Lei n° 10.501, de 17 de outubro de 1991, que cria o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 
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providências. 
Art. 1°- O inciso 11 do art. 7° e o art. 10 da Lei n° 10.501, de 17 de outubro 

de 1991, passam a vigorar com as seguintes redações: 
"Art. 7°- .............................................. .. 
11 - acompanhar e controlar a execução da política estadual dos direitos da 

criança e do adolescente, respeitando: 
a) a heterogeneidade do espaço mineiro, a diversidade e a peculiaridade 

dos problemas e das potencialidades de cada região; 
b) as peculiaridades das crianças e dos adolescentes, de suas famílias e 

seus grupos de convivência. 

Art. 1 O - Os membros do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e os respectivos suplentes serão nomeados pelo Governador do 
Estado, sendo de 3 (três) anos o mandato dos representantes das entidades 
não governamentais, permitida uma única recondução. 

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no "caput" deste artigo aos 
detentores do mandato atual.". 

Art. 2°- Fica suprimido o inciso VIl do artigo 7° da Lei n° 10.501, de 17 de 
outubro de 1991, ficando renumerados seus incisos VIII, IX, X e XI para, 
respectivamente, VIl, VIII, IX e X. 

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 753/99 
(Nova Redação, nos Termos do Art. 138,§ 1°, do Regimento Interno) 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o 

projeto de lei em epígrafe dispõe sobre o Conselho de Contribuintes do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Aprovado no 1° turno com a Emenda n° 5, da Comissão de Constituição e 
Justiça, vem, agora o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno, em conformidade com o art. 189, § 1°, do Regimento Interno. 

Durante a discussão do parecer, por sugestão do Deputado Mauro Lobo, 
foi apresentada a Emenda n° 1, acatada pelo relator, abrindo-se prazo para 
nova redação, nos termos do art. 138, § 1°, do Regimento Interno. 

Segue, em anexo, a redação do vencido, que é parte integrante deste 
parecer. 

Fundamentação 
O projeto tem por objetivo reorganizar o Conselho de Contribuintes do 

Estado de Minas Gerais. As alterações propostas objetivam a melhoria nas 
relações entre Fisco e contribuinte, por meio da simplificação e 
racionalização de todo o contencioso administrativo fiscal. 

O projeto contemplou propostas da Secretaria de Estado da Fazenda que 
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melhoraram a operacionalidade dos recursos processados e julgados 
pelo Conselho de Contribuintes, normatizando a modalidade de agravo como 
recurso colocado à disposição do contribuinte e extinguindo o recurso 
extraordinário que era cabível quando a decisão da Câmara Superior 
resultasse de voto de qualidade desfavorável à Fazenda Pública. 

As alterações introduzidas pelo projeto regularizam a composição paritária 
das Câmaras de Julgamento e da Câmara Especial, assegurando-se, em 
cada uma delas, igual número de representantes classistas e fazendários. 

Com a descentralização da Auditoria Fiscal, torna-se mais célere a 
tramitação do Processo Tributário Administrativo - PTA, além de ficar 
facilitado o acompanhamento "in loco" pelo contribuinte. 

A proposição também reduz custos para a Fazenda Pública, ao extinguir a 
função de Secretário de Câmara do Conselho de Contribuintes e ao permitir 
que a cobrança do crédito tributário seja processada pela rede bancária, com 
possibilidade de protesto, se for o caso, devendo as instituições financeiras 
interessadas submeterem-se a procedimento licitatório, na forma da Lei 
Federal n° 8.666, de 21/6/93, e Lei n° 9.444 , de 25/11/87. 

Prevê-se que as medidas ora propostas para agilização do contencioso 
administrativo fiscal viabilizarão a redução do prazo médio de tramitação do 
PTA, atualmente de três anos, para cerca de oito meses, o que, por via 
reflexa, repercutirá positivamente na melhor "performance" de recebimento 
dos créditos tributários inscritos em dívida ativa. 

Outra iniciativa com o objetivo de intensificar e agilizar a cobrança do 
crédito tributário, inspirada na metodologia do setor privado, consiste na 
utilização da cobrança pela rede bancária, com possibilidade de protesto, se 
for o caso. 

Outrossim, procurou-se melhorar a técnica legislativa, com a 
sistematização e harmonização de dispositivos esparsos, especialmente no 
que se refere aos recursos, constantes no texto da Lei n° 7.164, de 1977. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei n° 753/99, 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com a Emenda n° 1, a seguir 
apresentada. 

EMENDA N° 1 
Substitua-se, no § 1° do art. 149, a que se refere o art. 26 do projeto, a 

expressão "Serviço de Apoio às Pequenas e Médias Empresas - SEBRAE-
MG" por " Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Minas Gerais -
FCDL-MG" e a expressão "Associação Comercial de Minas Gerais - ACM" 
por "Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de 
Serviços do Estado de Minas Gerais- FEDERAMINAS". 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Miguel Martini -

~------------------------------------------------------------_J 
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Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 753/99 

1234 

Dispõe sobre o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- A tramitação e o julgamento do contencioso administrativo fiscal, 

sob a forma de Processo Tributário Administrativo - PT A, bem como a 
estrutura e a composição do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas 
Gerais são disciplinados por esta lei. 

Parágrafo único - A tramitação e o julgamento do PTA poderão ser 
diferenciados, observados os critérios e a forma previstos em regulamento, 
em razão do menor valor do crédito tributário ou da menor complexidade da 
matéria discutida, hipóteses em que o procedimento será denominado rito 
sumário. 

Art. 2° - É vedada a mudança de rito, salvo nas hipóteses expressamente 
definidas em regulamento. 

Art. 3° - A Câmara Especial é composta pelos Presidentes e Vice-
Presidentes da Primeira, Segunda e Terceira Câmaras de Julgamento e 
dirigida pelo Presidente do Conselho. 

Parágrafo único- Excepcionalmente, desde que respeitado o limite de oito 
membros, comporão ainda a Câmara Especial o Presidente e o Vice-
Presidente de cada Câmara de Julgamento suplementar, se em 
funcionamento, mediante sistema de rodízio. 

Art. 4° - São atribuições do Auditor Fiscal o saneamento, a instrução, o 
parecer de mérito e o julgamento de questões que não envolvam o mérito de 
exigência tributária, sem prejuízo de outras que lhe forem conferidas. 

§ 1 o - As atribuições de saneamento, instrução e parecer de mérito não 
serão exercidas pela Auditoria Fiscal na fase de impugnação de PTA 
submetido ao rito sumário. 

§ 2° - É permitida a especialização de função de Auditoria Fiscal, bem 
como o seu exercício em unidade administrativa descentralizada. 

Art. 5°- As atividades administrativas do Conselho de Contribuintes são de 
responsabilidade da Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 6° - O Auditor Fiscal e o pessoal de apoio administrativo subordinam-se 
à Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 7° - A exigência de crédito tributário será formalizada em auto de 
infração ou em notificação de lançamento, expedidos conforme regulamento. 

§ 1° - No caso de denúncia espontânea cumulada com pedido de 
parcelamento, será utilizada a notificação de lançamento, hipótese em que, 
deixando o sujeito passivo de cumprir as condições do parcelamento: 

f - a multa de mora ficará automaticamente majorada até o limite 
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estabelecido para a multa de revalidação aplicável em caso de ação 
fiscal, sem prejuízo das reduções previstas, desde que preenchidas as suas 
condições; 

11 - será providenciado o regular encaminhamento do respectivo PTA para 
inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. 

§ 2° - No caso de lavratura de auto de infração ou de notificação de 
lançamento, excetuada a hipótese do parágrafo anterior, será observado o 
seguinte: 

I - a assinatura ou o recebimento da peça fiscal não importarão em 
confissão da infração argüida; 

11 - as incorreções ou omissões da peça fiscal não acarretarão a sua 
nulidade, quando nela constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a natureza da infração argüida; 

111 -a intimação ou comunicação por via postal, contra recibo, quando neste 
não constar a assinatura do sujeito passivo ou a data de seu recebimento, 
serão consideradas efetivadas dez dias após a postagem da documentação 
fiscal na agência do correio; 

IV - o sujeito passivo será intimado ou comunicado por edital, publicado no 
órgão oficial dos Poderes do Estado, quando se encontrar em local ignorado, 
incerto ou inacessível, ou ausente do território do Estado, quando não for 
possível o envio de intimação ou comunicação por via postal ou, ainda, na 
hipótese de devolução destas pelo correio, considerando-se o sujeito passivo 
intimado ou comunicado na data de publicação do edital. 

§ 3° - Prescinde de assinatura, para todos os efeitos legais, o auto de 
infração ou outro documento fiscal emitido por processamento eletrônico. 

Art. 8°- Instaura-se o contencioso administrativo fiscal: 
I - pela impugnação tempestiva contra lançamento de crédito tributário de 

natureza contenciosa; 
11 - pela impugnação tempestiva de indeferimento de restituição de quantia 

indevidamente paga a título de tributo e de outras pretensões definidas em 
regulamento; 

111- pela reclamação tempestiva contra ato declaratório de intempestividade 
de impugnação. 

Art. 9° - Constitui crédito tributário de natureza não contenciosa o 
resultante: 

I - de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - incidente sobre operação ou prestação escriturada 
em livro oficial ou declarada ao Fisco em documento instituído em 
regulamento para essa finalidade; 

11 - de tributo de competência do Estado, apurado em decorrência de 
escrituração em livro fiscal adotado pelo contribuinte ou por responsável ou 

~------------------------------------------------------------~ 
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formalmente declarado ao Fisco; 

111- de ICMS proveniente do aproveitamento indevido do crédito decorrente 
de operação ou prestação interestadual, calculado mediante aplicação de 
alíquota interna; 

IV- do descumprimento de obrigação acessória, pela falta de entrega de 
documento destinado a informar ao Fisco a apuração do ICMS. 

§ 1 o - Considera-se também declarado ao Fisco o valor do ICMS 
destacado: 

a) em nota fiscal de produtor ou em outro documento fiscal, nos casos em 
que o contribuinte esteja dispensado de escrituração; 

b) em documento fiscal não registrado em livro próprio, por contribuinte do 
imposto obrigado à escrituração fiscal. 

§ 2° - O pedido de parcelamento, bem como o pagamento de crédito 
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em poder 
do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância diversa que 
impeça o recebimento de seu valor, implicam o reconhecimento do crédito 
tributário, excluem a possibilidade de apresentação de recursos, inclusive 
impugnação, e importam na desistência dos já interpostos. 

Art. 1 O - Na impugnação será alegada, de uma só vez, a matéria 
relacionada com a situação fiscal de que decorreu o lançamento, observado 
o disposto no regulamento. 

Art. 11 - Recebida e autuada a impugnação, com os documentos que a 
instruem, a repartição fazendária competente providenciará manifestação 
fiscal, no prazo de quinze dias contados do seu recebimento. 

§ 1 o - Havendo reformulação do crédito tributário, será aberto ao sujeito 
passivo o prazo de dez dias para pagamento com os mesmos percentuais de 
redução de multas aplicáveis no prazo de trinta dias do recebimento do auto 
de infração. 

§ 2°- Após a manifestação fiscal, oPTA será encaminhado: 
a) ao Conselho de Contribuintes, tratando-se de rito sumário; 
b) à Auditoria Fiscal, nos demais casos. 
Art. 12 - A impugnação e a reclamação, conforme dispuser o regulamento, 

serão entregues na repartição fazendária competente ou remetidas por via 
postal. 

§ 1° - A impugnação, dirigida ao Conselho de Contribuintes, será 
apresentada no prazo de trinta dias contados da intimação do ato ou do 
procedimento administrativo que lhe der origem. 

§ 2° - A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito 
tributário. 

§ 3o - A reclamação será apresentada no prazo de 1 O dias contados da 
intimação do ato ou do procedimento administrativo que lhe der origem, com 
os documentos comprobatórios que a justificam, e remetida ao Auditor Fiscal 



r:: .s 
<.: 
§ 
o 
:S 
C) 
u 
c: 
<D 

< 

1237 
para decisão. 

Art. 13- O Auditor Fiscal, ao receber e examinar oPTA: 
I - proferirá despacho, no prazo de 1 O dias do recebimento: 
a) indeferindo a impugnação, por intempestividade, ilegitimidade de parte, 

defeito de representação ou incompetência do órgão julgador para 
conhecimento da pretensão; 

b) decidindo sobre reclamação; 
11 - proferirá despacho, no prazo de 20 dias do recebimento dos autos, 

deferindo ou indeferindo prova, pedido de perícia, diligência ou interlocutório, 
ou determinando-os de ofício, quando considerá-los necessários ao 
esclarecimento do feito fiscal; 

111 - emitirá, dentro de 30 dias do recebimento dos autos, parecer 
fundamentado e conclusivo sobre o mérito da questão, contendo o relatório 
do PTA, no qual serão determinados os pontos controversos, e o 
encaminhará à Câmara acompanhado de cópias dos atos normativos 
aplicáveis à matéria. 

§ 1 o - Excetuados os casos de PTA submetido ao rito sumário, as 
diligências, os despachos interlocutórios e as perícias, ainda que deliberados 
em sessão de julgamento, serão cumpridos sob a direção de Auditor Fiscal, 
que se pronunciará sobre o seu resultado, bem como sobre documentos 
juntados aos autos. 

§ 2° - Versando a impugnação sobre matéria sumulada pelo Conselho de 
Contribuintes, fica o Auditor Fiscal dispensado da atribuição prevista no inciso 
111 deste artigo, cabendo-lhe, em substituição, informar essa ocorrência nos 
autos, indicando a respectiva súmula. 

§ 3° - A prova pericial será realizada quando deferido o pedido do 
requerente ou quando determinada de ofício, e o regulamento disporá sobre 
a forma e o prazo para a apresentação de quesitos, bem como sobre a 
indicação de assistente técnico e a designação de perito. 

§ 4° - A perícia será efetuada sempre que o Auditor Fiscal ou a Câmara 
entenderem necessário. 

§ 5° - A perícia será efetuada por funcionários do Estado, de reconhecida 
idoneidade, capacidade e conhecimento técnico, relativamente à matéria, e 
que não tenham qualquer vinculação com o feito fiscal. 

§ 6° - As partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente 
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito 
designado. 

§ 7°- Na hipótese do inciso 11, a perícia será indeferida quando: 
a) for desnecessária para a elucidação da questão ou suprida por outras 

provas produzidas; 
b) a verificação for impraticável; 
c) for meramente protelatória. 

~------------------------------------------------------------~ 
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Art. 14 - Cabe recurso de agravo, para Câmara de Julgamento, do 

despacho de Auditor Fiscal que: 
1- indeferir a impugnação, nos casos da alínea "a" do inciso I do art. 13; 
11- decidir reclamação; 
111- decidir sobre questão preliminar não prejudicial. 
§ 1o - O agravo será interposto no prazo de cinco dias contado do 

recebimento do despacho, sendo os autos remetidos ao Auditor Fiscal para 
reexame. 

§ 2° - Mantida a decisão pelo Auditor Fiscal, o PTA será encaminhado à 
apreciação da Câmara de Julgamento, salvo quando se decidir sobre 
questão preliminar não prejudicial, hipótese em que o agravo ficará retido nos 
autos, a fim de que dele conheça a Câmara, preliminarmente, por ocasião do 
julgamento da impugnação. 

§ 3° - Reformada a decisão pelo Auditor Fiscal, o agravo não terá 
seguimento por exauridos os seus efeitos. 

Art. 15- Encerrada a fase de instrução probatória, oPTA será incluído em 
pauta de julgamento, que será publicada com antecedência de 1 O dias úteis 
contados da realização da sessão, tendo vista dos autos, nos prazos 
previstos no regulamento, o sujeito passivo, o Procurador da Fazenda 
Estadual, o relator e o revisor. 

Art. 16 - Na sessão de julgamento, a questão preliminar será decidida 
previamente, entrando-se na discussão e no julgamento da matéria principal, 
se rejeitada aquela ou se não houver incompatibilidade com a apreciação do 
mérito. 

Art. 17 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabem os seguintes 
recursos: 

I - pedido de reconsideração à própria Câmara de Julgamento, desde que 
não seja admissível o recurso de revisão, quando atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

a) o julgamento anterior não tenha apreciado matéria, de fato ou de direito, 
expressamente suscitada nos autos, pelas partes, ficando o pedido adstrito a 
essa circunstância; 

b) a decisão recorrida não tenha sido tomada por unanimidade; 
c) o pedido se refira a PTA não submetido ao rito sumário; 
11 - recurso de revisão para a Câmara Especial, quando, observadas as 

ressalvas previstas no § 3° deste artigo, qualquer das decisões da Câmara 
resultar de voto de qualidade proferido pelo seu Presidente; 

111 - recurso de revista para a Câmara Especial, desde que não caiba 
recurso de revisão, quando atendidas, cumulativamente, as seguintes 
condições: 

a) a decisão recorrida seja divergente, quanto à aplicação da legislação 
tributária, de outra proferida por Câmara do Conselho de Contribuintes do 
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Estado de Minas Gerais; 

b) o recurso seja relativo aPTA não submetido ao rito sumário; 
IV - recurso de ofício para a Câmara Especial, quando a decisão da 

Câmara de Julgamento resultar de voto de qualidade do Presidente, 
desfavorável à Fazenda Pública Estadual. 

§ 1 o -Será liminarmente indeferido pelo Auditor Fiscal: 
I - o pedido de reconsideração interposto sem a observância do disposto 

nas alíneas "b" ou "c" do inciso I deste artigo; 
11- o recurso de revista interposto sem a observância do disposto na alínea 

"b" do inciso 111 deste artigo; 
111 - o recurso de revisão interposto sem a observância de que a decisão 

recorrida tenha resultado do voto de qualidade proferido pelo Presidente da 
Câmara de Julgamento; 

§ 2° - Não ensejará recurso de revisão ou de ofício a decisão tomada pelo 
voto de qualidade, relativa a: 

I - questão preliminar; 
11 - concessão de dedução de parcela escriturada ou paga após a ação 

fiscal. 
§ 3° - Quando houver decisão por voto de qualidade, independentemente 

da matéria por ele decidida e observadas as ressalvas contidas no parágrafo 
anterior, o único recurso que caberá às partes será o de revisão, ainda que 
preenchidos os pressupostos de cabimento para os demais. 

§ 4° - O recurso de ofício será interposto pela Câmara de Julgamento, 
mediante declaração na própria decisão. 

§ 5° - O recurso de revisão interposto pela Fazenda Pública Estadual, se 
admitido, prejudicará o recurso de ofício. 

§ 6° - Relativamente ao recurso de revista: 
I - a petição será instruída com cópia ou indicação precisa da decisão 

divergente, sob pena de ser declarado deserto; 
11 - não será conhecido se versar sobre questão iterativamente decidida 

pelo Conselho de Contribuintes ou solucionada em decorrência de ato 
normativo. 

Art. 18 - O recurso, dirigido à Câmara competente para o respectivo 
julgamento, será apresentado com os fundamentos de cabimento e das 
razões de mérito. 

§ 1°- O recurso será encaminhado a Auditor Fiscal diverso daquele que já 
se tenha manifestado nos autos, o qual emitirá parecer fundamentado e 
conclusivo, salvo na hipótese do § 1 o do art. 17. 

§ 2°- Cumprido o disposto no parágrafo anterior, o recurso será distribuído 
a Conselheiro de representação diversa da do relator do acórdão recorrido e 
incluído em pauta de julgamento. 

Art. 19- O prazo para interposição dos recursos previstos nos incisos I a 111 

~------------------------------------------------------------~ 
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do art. 17 é de dez dias contados da intimação do acórdão. 

§ 1 o - O pedido de reconsideração, quando liminarmente indeferido ou 
quando não conhecido, não interrompe o prazo para interposição de recurso 
de revista. 

§ 2° - No caso de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, o 
recorrido será intimado, por via postal, a apresentar suas contra-razões, se o 
desejar, no prazo de dez dias contados do recebimento da intimação. 

Art. 20 - O recurso, se admitido, terá o efeito suspensivo, e, quanto ao 
efeito devolutivo: 

I - o pedido de reconsideração devolverá à Câmara de Julgamento apenas 
o conhecimento da matéria não apreciada no julgamento anterior, nos termos 
da alínea "a" do inciso I do art. 17; 

11 - o recurso de revista devolverá à Câmara Especial apenas o 
conhecimento da matéria objeto da divergência; 

111 - o recurso de revisão devolverá à Câmara Especial o conhecimento de 
toda a matéria nele versada; 

IV - o recurso de ofício devolverá à Câmara Especial o conhecimento de 
toda a matéria cuja decisão tenha sido contrária à Fazenda Pública Estadual, 
inclusive aquela não decidida pelo voto de qualidade. 

Art. 21 - O regulamento disciplinará as hipóteses de tramitação prioritária 
do PTA. 

Art. 22 - Entendendo assistir à parte direito quanto ao mérito da questão, a 
intempestividade da impugnação poderá ser relevada pela Câmara de 
Julgamento, por ocasião da apreciação do recurso de agravo. 

Art. 23 - São irrecorríveis, na esfera administrativa: 
I - o indeferimento liminar de pedido de reconsideração, de recurso de 

revista ou de recurso de revisão; 
11 - a decisão de Câmara de Julgamento que: 
a) resolver incidente processual; 
b) negar provimento ao recurso de agravo; 
c) julgar questão prejudicial de conhecimento de pedido de reconsideração; 
d) julgar o mérito de pedido de reconsideração contra o recorrente, salvo se 

cabível recurso de revisão ou de revista; 
111 - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito da questão ou de 

questão prejudicial de conhecimento, em grau de recurso de revisão, de 
ofício ou de revista; 

IV - a decisão da Câmara de Julgamento sobre relevação de 
intempestividade. 

Art. 24 -Põem fim ao contencioso administrativo fiscal: 
I - a decisão irrecorrível para ambas as partes; 
11 - o término do prazo, sem interposição de recurso; 
111 -o indeferimento liminar de recurso; 
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IV - a desistência de impugnação, reclamação ou recurso; 
V - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível a 

decisão administrativa. 
Art. 25 - Na falta de previsão legal, os atos do contencioso administrativo 

fiscal serão cumpridos nos prazos fixados em regulamento. 
Art. 26 - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei no 6. 763, de 26 de 

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 131 - O Processo Tributário Administrativo - PTA - forma-se na 

repartição fiscal competente, mediante autuação dos documentos 
necessários à apuração da liquidez e certeza de crédito tributário, com folhas 
devidamente numeradas e rubricadas. 

Parágrafo único - O pedido de reconhecimento de isenção ou restituição de 
tributo ou penalidade, a consulta e o pedido de regime especial formulado 
pelo contribuinte são autuados igualmente em forma de PTA." 

Art. 136- A intervenção do sujeito passivo no PTA far-se-á diretamente ou 
por intermédio de procurador munido de instrumento de mandato 
regularmente outorgado. 

Art. 137 - A instrução do PTA compete às repartições fazendárias sob a 
supervisão e a orientação da Superintendência do Crédito Tributário- SCT. 

Art. 138 - Os prazos do PTA serão contínuos, excluindo-se na contagem o 
dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. 

§ 1°- Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na 
repartição em que corra o PTA ou deva ser praticado o ato. 

§ 2° - Se a intimação se efetivar em dia anterior a ponto facultativo nas 
repartições públicas estaduais, ou numa sexta-feira, o prazo só começará a 
ser contado no primeiro dia de expediente normal que se seguir. 

Art. 139 - A inobservância dos prazos destinados à instrução, à 
movimentação e ao julgamento de PTA responsabilizará disciplinarmente o 
funcionário culpado, mas não acarretará a nulidade do procedimento fiscal. 

Art. 141 - Não é lícito ao sujeito passivo da obrigação tributária principal ou 
acessória dificultar ou impossibilitar, por qualquer meio, a entrega de 
documentos que interessem à instauração e ao andamento do PTA, ou 
recusar-se a recebê-los. 

Art. 143 - As ações propostas contra a Fazenda Estadual sobre matéria 
tributária, inclusive mandado de segurança contra atos de autoridades 
estaduais, prejudicarão, necessariamente, a tramitação e o julgamento do 
respectivo PT A. 

Parágrafo único - Na ocorrência do disposto no "caput", os autos ou a peça 
fiscal serão remetidos, com a máxima urgência, e independentemente de 
requisição, ao Procurador da Fazenda Estadual para exame, orientação e 
instrução da defesa cabível, importando esta em solução final do caso na 
instância administrativa, com referência à questão discutida em juízo. 

~~-------------------------------------------------------------J 
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Art. 144 - Constatada no PTA a ocorrência de crime de sonegação 

fiscal, os elementos comprobatórios da infração penal serão remetidos ao 
Ministério Público, para procedimento criminal cabível, independentemente 
da execução do crédito tributário apurado. 

Art. 149 - O Conselho de Contribuintes compõe-se de doze membros 
efetivos e igual número de suplentes, nomeados pelo Governador do Estado, 
para mandato de dois anos, permitida a recondução e observada a 
representação paritária. 

§ 1° - Os representantes dos contribuintes e respectivos suplentes serão 
indicados em listas tríplices pela Associação Comercial de Minas Gerais -
ACM -, pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - FCEMG -, 
pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -, pela 
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -, pela 
Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas 
Gerais - FETCEMG -, e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas - Minas Gerais - SEBRAE-MG. 

§ 2° - Os representantes da Fazenda Estadual e respectivos suplentes 
serão indicados pelo Secretário de Estado da Fazenda entre os funcionários 
da ativa que se houverem distinguido no exercício de suas atribuições e 
lograrem êxito na avaliação prévia a que se refere o parágrafo seguinte. 

§ 3° - Para subsidiar a nomeação dos membros efetivos e suplentes de 
ambas as representações, será realizada avaliação prévia de conhecimentos 
e de experiência em matéria fiscal-tributária, na forma que dispuser o 
regulamento. 

§ 4° - Perde a qualidade de membro do Conselho de Contribuintes o 
representante da Fazenda Estadual que se licenciar para tratar de interesses 
particulares, exercer cargo em comissão, se aposentar, se exonerar, for 
suspenso ou demitido de seu cargo efetivo durante o mandato. 

§ 5° - Caracteriza renúncia tácita ao mandato, sem justificativa prévia 
fundamentada e por escrito, aceita pelo Presidente do Conselho: 

a) o descumprimento, por duas vezes a cada semestre, do prazo fixado em 
regulamento para a redação do acórdão; 

b) a falta de comparecimento de qualquer membro do Conselho a três 
sessões consecutivas. 

Art. 150 - O Governador do Estado designará, para o período de um ano: 
I - entre os membros efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente das 

Câmaras de Julgamento; 
11 - entre os membros efetivos de representação fazendária, o Presidente 

do Conselho de Contribuintes; 
111 - entre os membros efetivos de representação classista, o Vice-

Presidente do Conselho de Contribuintes. 
Parágrafo único - Quando a designação do Presidente das Câmaras de 
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Art. 151 - O Conselho de Contribuintes é dividido em três Câmaras, 
assegurada a composição paritária. 

Parágrafo único - As Câmaras terão igual competência, admitida a 
especialização por matéria. 

Art. 152 - Sempre que a necessidade do serviço exigir, poderão ser criadas 
novas câmaras, à vista de representação fundamentada do Presidente do 
Conselho ou do Diretor da Superintendência do Crédito Tributário - SCT, 
dirigida ao Secretário de Estado da Fazenda. 

§ 1°- As Câmaras Suplementares serão instaladas por meio de resolução 
do Secretário de Estado da Fazenda e convocação de membros suplentes, 
podendo ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei. 

§ 2° - Os mandatos de membros nomeados para compor nova câmara 
terminarão juntamente com os dos demais Conselheiros. 

§ 3° - As Câmaras de que trata o artigo terão duração limitada ao término 
do mandato dos respectivos membros, prorrogável, se necessário. 

Art. 153- A Câmara de Julgamento é composta de quatro membros, sendo 
dois representantes dos contribuintes e dois representantes da Fazenda 
Estadual. 

§ 1° - Presidem a Primeira e Segunda Câmaras de Julgamento, 
respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho. 

§ 2°- A Terceira Câmara de Julgamento será presidida por Conselheiro de 
mesma representação do Presidente do Conselho. 

§ 3° - As Câmaras decidem por acórdão, salvo expressa disposição de 
regulamento, e só funcionam quando presente a maioria de seus membros. 

§ 4°- O acórdão será redigido pelo Conselheiro Relator, salvo se vencido, 
hipótese em que o Presidente designará um dos Conselheiros cujo voto 
tenha sido vencedor, preferencialmente o revisor, para fazê-lo. 

Art. 154 - Nas sessões de julgamento, o Presidente do Conselho ou de 
cada Câmara tem, além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de 
empate. 

Art. 155- O Conselho de Contribuintes organizará seu Regimento Interno, 
que, homologado pelo Secretário de Estado da Fazenda, será publicado por 
decreto do Poder Executivo. 

Parágrafo único - O Regimento Interno disporá sobre a composição, o 
funcionamento e a competência das Câmaras e do Conselho Pleno do 
Conselho de Contribuintes. 

Art. 156 - A assistência da Fazenda Pública, junto ao Conselho de 
Contribuintes, será exercida por Procurador da Fazenda Estadual, na forma 
em que dispuser o regulamento. 

Art. 157 - Os membros do Conselho e os Procuradores da Fazenda 
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Estadual são remunerados por sessão a que comparecerem, na forma e 
nas condições estabelecidas por decreto do Poder Executivo, em 
atendimento à necessidade dos serviços. 

Parágrafo único - Haverá somente uma sessão de julgamento por dia, em 
cada Câmara, independentemente da quantidade de PTAs incluídos em 
pauta, em decorrência da racionalização desta. 

Art. 168 - Findo o prazo de trinta dias da intimação ao contribuinte ou ao 
responsável, sem pagamento do débito nem apresentação de defesa, o 
funcionário responsável, nos dez dias subseqüentes, é obrigado a 
providenciar: 

I - certidão do não recolhimento do débito e da inexistência de defesa; 
11 -lavratura do termo de revelia e instrução definitiva do PTA; 
111 - apresentação dos autos à autoridade competente, para os fins de 

direito. 
Parágrafo único - A revelia importa reconhecimento do crédito tributário, 

cabendo à autoridade competente: 
a) exarar o despacho de aprovação ou o cancelamento do AI; 
b) providenciar o encaminhamento do PTA para inscrição em dívida ativa. 
Art. 222 - O crédito da Fazenda Pública cujo pagamento não for realizado 

no respectivo vencimento sujeita-se a cobrança administrativa, até por meio 
de instituição financeira, contratada segundo os princípios da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei 9.444, de 25 de novembro de 1987, 
a protesto e a inscrição em dívida ativa, sem prejuízo das medidas judiciais 
cabíveis. 

Parágrafo único - Compete ao Secretário de Estado da Fazenda 
regulamentar as formas de cobrança administrativa." 

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os arts. 

132, 140, 169 e 170 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e os arts. 
1° a 29 da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

Às quatorze horas do dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem no auditório do Colégio Nossa Senhora da Piedade, no 
Município de Congonhas, os Deputados Pastor George e Márcio Cunha, 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Pastor George, declara aberta a reunião e, em virtude 
da insuficiência de "quorum" deixa de ser apreciada a ata da reunião anterior. 
O Presidente, Deputado Pastor George, informa que a reunião se destina a 
debater a preservação das 66 imagens dos Passos da Paixão e das 12 
imagens dos Profetas, obras de arte do Aleijadinho, localizadas no referido 
município, e registra a presença dos Srs. Altary de Souza Ferreira Júnior, 
Prefeito do Município de Congonhas, Fernando Lanna, Presidente da 
TURMINAS; Marco Antônio Borges, Promotor da Comarca de Congonhas; 
Maria Aparecida Moura, representante da Deputada Federal Maria Elvira; e 
Vereador Ronaldo Assunção. O Presidente passa a palavra ao Deputado 
Márcio Cunha, autor do requerimento que motivou a reunião, para que teça 
seus comentários a respeito do assunto. Dando prosseguimento, o 
Presidente passa a palavra aos convidados para que façam suas 
considerações iniciais.Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Após as considerações finais dos presentes e tendo sido 
cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Alberto Bejani, Presidente- Márcio Cunha- Pastor George. 
ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMISSÕES 
PERMANENTES, PREVISTA NO§ 1° DO ART. 204 DO REGIMENTO 

INTERNO 
Às dezesseis horas do dia seis de julho de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Antônio Carlos Andrada, Arlen Santiago, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, 
Rogério Correia e Rêmolo Aloise, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária; Adelmo Carneiro Leão, da Comissão de Saúde; 
Bené Guedes, da Comissão de Defesa do Consumidor; Cabo Morais e Maria 
Tereza Lara (substituindo esta à Deputada Maria José Haueisen, por 
indicação da liderança do PT), da Comissão de Meio Ambiente e Recursos 
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Naturais; Cristiano Canêdo, da Comissão do Trabalho, da Previdência e 
da Ação Social; José Henrique, da Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização; João Leite, da Comissão de Direitos Humanos; Luiz 
Fernando Faria, da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial; 
Sebastião Costa, da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; 
Álvaro Antônio, da Comissão de Transporte, Comunicações e Obras 
Públicas; Carlos Pimenta (substituindo o Deputado Agostinho Patrús, por 
indicação da Liderança do PSDB), da Comissão de Administração Pública; 
Fábio Avelar (substituindo o Deputado Ermano Batista, por indicação da 
Liderança do PSDB), da Comissão de Constituição e Justiça, e Márcio 
Kangussu (substituindo a Deputada Elbe Brandão, por indicação da 
Liderança do PSDB), da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio. Estão 
presentes também os Deputados Antônio Andrada, José Braga e Chico 
Rafael. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 
Turno Único do Projeto de Lei no 343/99, do Governador do Estado. Na 
reunião anterior, o relator, Deputado Eduardo Hermeto, distribuiu avulsos de 
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com as 
Emendas n°S 16, 22, 60, 62, 68, 77 e 83; com as subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n°s 2, 4, 11, 18, 19, 26, 35, 55, 71, 81 e 100; 
pela prejudicialidade das Emendas n°s 24, 27, 28, 30, 33, 34, 37, 41, 48, 49, 
50, 52, 54, 56, 58, 66, 67, 69, 70, 73, 84 a 90, 92 a 95 e pela rejeição das 
Emendas n°s 1, 3, 5 a 10, 12 a 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 32, 36,38 a 
40, 42 a 47, 51, 53, 57, 59, 61, 63 a 65, 72, 74 a 80, 82, 91, 97 a 99. Na fase 
de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Miguel Martini, Carlos 
Pimenta, Antônio Carlos Andrada, Márcio Kangussu, Márcio Cunha e 
Sebastião Costa. O Deputado Miguel Martini apresenta requerimento 
solicitando votação destacada das emendas por ele apresentadas. 
Colocados em votação o parecer e os pedidos de destaque, fica aprovado o 
parecer pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 16, 22, 60, 62, 68, 
70, 72, 77, 83, 101 e 102 e as subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 2, 4, 11, 19, 26, 35, 55, 80, 81 e 100 e pela rejeição das 
Emendas n°s 1, 3, 5 a 10, 12 a 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 36, 38 a 40, 
42 a 47, 50, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 74 a 79, 82, 91, 96 a 99 e pela 
prejudicialidade das Emendas n°s 24, 27, 28, 30, 32 a 34, 37, 41, 48, 49, 52, 
54, 56, 58, 64, 66, 67, 69, 71, 73, 84 a 90, 92 a 95. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
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Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise - Miguel Martini - Rogério 

Correia- Eduardo Hermeto- Dalmo Ribeiro Silva- Agostinho Patrús. 
ATA DA 22a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
Às quinze horas do dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alberto Bejani, 
Amilcar Martins e Pastor George, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Alberto Bejani, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Pastor George, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente, 
Deputado Alberto Bejani , informa que a reunião se destina a apreciar matéria 
constante na pauta e a discutir assuntos de interesse da Comissão. Dando 
prosseguimento, passa à leitura de ofício do Presidente da Cãmara dos 
Diretores Lojistas de Belo Horizonte que encaminha relatório sobre o 
termômetro de vendas do comércio da cidade, referente ao mês de setembro 
de 1999. O Presidente, Deputado Alberto Bejani, avoca a si a relataria dos 
Projetos de Lei n°s 608 e 302/99, respectivamente. A seguir, o Presidente 
passa a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas a apreciação do Plenário. Na 
ausência do Deputado Márcio Cunha, relator do Projeto de Lei n° 209/99, a 
Presidência redistribui a matéria ao Deputado Pastor George, que emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da proposição. Submetido a 
discussão e votação é aprovado o parecer. O Projeto de Lei n° 403/9 é 
redistribuído ao Deputado Amilcar Martins, em virtude da ausência Deputado 
Márcio Cunha, designado anteriormente, o qual emite parecer concluindo 
pela aprovação da proposição. Submetido a discussão e votação, é aprovado 
o parecer. Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições não sujeitas a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s 918 e 923/99. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Alberto Bejani, Presidente - Pastor George - Márcio Cunha. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 

14.199 
Às dez horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Sebastião Costa e Elbe Brandão, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro Antônio, declara 

~------------------------------------------------------------~ 



1248 
aberta a reun1ao e, em virtude da aprovação de requerimento da 
Deputada Elbe Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer, em turno único, sobre 
o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.199, que dispõe sobre a 
organização da Governadoria do Estado e da Secretaria de Estado da Casa 
Civil e Comunicação Social, cria a Secretaria de Estado do Turismo, extingue 
a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria unidades administrativas 
nas Secretarias de Estado da Segurança Pública e da Justiça e de Direitos 
Humanos e dá outras providências. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
com a discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão, relatora da referida matéria, emite 
parecer mediante o qual conclui pela rejeição do Veto Parcial à Proposição 
de Lei n° 14.199. Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer. O 
Presidente suspende os trabalhos por 5 minutos, para a lavratura da ata. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência solicita ao Deputado Sebastião Costa 
que proceda à leitura da ata, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 o de dezembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente- Elbe Brandão- Sebastião Costa. 

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS NATURAIS 

Às quinze horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa 
e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Morais, 
Adelino de Carvalho e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a 
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e designa a 
Deputada Maria José Haueisen como relatora do Projeto de Lei n° 498/99 no 
1° turno. Após, o Presidente passa à fase de discussão e votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. São 
colocados em votação e aprovados os Requerimentos n°s 909/99, da 
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e 913/99, do Deputado 
Arlen Santiago. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente- Adelino de Carvalho- Antônio Roberto. 
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ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE 

Às nove horas e trinta minutos do dia dois de dezembro de mil novecentos 
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Edson 
Rezende, Arlen Santiago e Carlos Pimenta, membros da supracitada 
Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Edson 
Rezende, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, dispensa a leitura da 
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros presentes. O Presidente distribui o Projeto de Lei n° 607/99 ao 
Deputado Adelmo Carneiro Leão; o Projeto de Lei n° 646/99, ao Deputado 
Carlos Pimenta e o Projeto de Lei n° 658/99, ao Deputado Cristiano Canêdo. 
A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a debater, em 
audiência pública, as propagandas enganosas referentes a remédios 
genéricos. O Presidente convida a tomar assento à mesa os Srs. Silas Paulo 
Rezende Gouveia, Gerente-Geral de Medicamentos da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; Júlio César Martins Siqueira, 
Superintendente da Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde; 
Edson Perini, professor da Faculdade de Farmácia, e Renata Loiola Santo, 
Presidente do Conselho Regional de Farmácia. O Presidente passa a palavra 
ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, autor do requerimento que motivou o 
convite. O Presidente lê ofício do Sr. José Eduardo Bandeira de Mello, 
Presidente da ABIFARMA, justificando sua ausência na reunião. A 
Presidência anuncia a presença dos Srs. Cláudio de Souza, Presidente do 
Conselho Regional de Medicina, e Marcelo Sizenando de Almeida, Diretor do 
Sindicato de Farmácia. O Presidente passa a palavra ao Sr. Júlio César 
Martins Siqueira e, em seguida, aos convidados, na ordem acima 
mencionada. Participam dos debates todos os parlamentares e convidados, 
conforme consta nas notas taquigráficcas. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares e convidados, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Edson Rezende, Presidente - Cristiano Canêdo - Mauro Lobo. 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO SISTEMA FINANCEIRO 

Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de dezembro de 
mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ronaldo Canabrava, Adelmo Carneiro Leão, Doutor Viana e 
Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
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por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente esclarece que a finalidade da reunião é ouvir o Sr. Fernando 
Neiva, Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região, a 
quem convida para compor a mesa dos trabalhos. O Sr. Fernando Neiva, 
com a palavra, faz a sua exposição e em seguida é questionado pelos 
Deputados Adelmo Carneiro Leão e Sebastião Costa. Na fase de discussão e 
votação de proposições da Comissão, o Deputado Adelmo Carneiro Leão 
apresenta requerimento no qual solicita seja contratado para assessorar os 
trabalhos da Comissão o Sr. Hugo Eduardo Araújo da Gama Cerqueira, 
especialista na área, tendo em vista a complexidade da matéria investigada. 
O Deputado Sebastião Costa apresenta requerimento, de sua autoria, 
juntamente com o Deputado Mauro Lobo, no qual solicita seja convidado a 
participar de reunião da Comissão o Sr. Luiz Antônio Athayde Vasconcellos, 
ex-Secretário Adjunto da Secretaria da Fazenda, para prestar 
esclarecimentos sobre o tema objeto da CPI. Colocados em votação, cada 
um por sua vez, são os requerimentos aprovados. O Presidente informa que 
o inteiro teor da reunião consta nas notas taquigráficas. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação do Sr. Fernando 
Neiva, Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e Região, 
pelos subsídios prestados aos trabalhos da Comissão, agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Ronaldo Canabrava, Presidente - Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão -

Doutor Viana -Amilcar Martins. 
ATA DA 11a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 
Às dezoito horas do dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem ao salão da Igreja Matriz de Mariana os Deputados Fábio 
Avelar e Rogério Correia (substituindo este à Deputada Maria José Haueisen, 
por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara 
aberta a reunião e informa que ela destina-se à realização de audiência 
pública para apurar denúncias sobre a contaminação da água consumida 
pela população de Mariana, a qual está provocando diversos problemas de 
saúde. A seguir, faz uso da palavra o Deputado Rogério Correia, autor do 
requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações iniciais. A 
Presidência convida a tomar assento à mesa o Sr. Amadeu de Oliveira 
Miranda, Diretor de Meio Ambiente Municipal e representante do Prefeito 
Municipal de Mariana; o Pe. Paulo Barbosa, representante do Arcebispo de 
Mariana e da Paróquia de Nossa Senhora da Assunção; o Sr. Luciano 
Guimarães, Vereador à Câmara Municipal de Mariana e representante desta; 



z 
~ 

I 
d 
(.) 

~ 
§ 
o c 
(!) 

"O 
d 
(!) ..;: 

1251 
o Sarg. Mauro César Salgado, representante do 6° Pelotão de 
Bombeiros de Ouro Preto; o Sr. Júlio César de Freitas, representante do 
Sindicato Metabase Timbopeba; a Sra. Elizabete Silva, do Hospital 
Monsenhor Horta, e o Sr. Jamil José Abjaudi, representante do Sindicato 
Metabase de Mariana. A seguir, fazem uso da palavra, cada um por sua vez, 
os Deputados Fábio Avelar e Rogério Correia, o Pe. Paulo Barbosa, as Sras. 
Gustamara Freitas, do Núcleo de Estudos Aplicados - NEASPOC - da 
Universidade Federal de Ouro Preto, e Elizabete Silva e os Srs. Amadeu de 
Oliveira Miranda, Jamil José Abjaudi e Luciano Guimarães. Passa-se à fase 
de debates, em que fazem uso da palavra os Srs. Geraldo Zuzu, Presidente 
da Associação dos Guias de Turismo de Mariana; Valéria Vieira Santos, 
Presidente do PSTU em Mariana, e José Felipe Pereira Neto, do PT de 
Mariana; o Sarg. Mauro César Salgado, o Pe. Paulo Barbosa e o Sr. Ricardo 
Alberto Ferreira. A Presidência registra ainda a presença das Sras. Maria 
Auxiliadora Paulo e Maria Aparecida do Carmo Custódio, representantes da 
Pastoral da Saúde de Mariana; dos Srs. Antônio lsidoro, da Rádio Ouro 
Preto; William Adeodato, da TV Ouro Preto; Elson Resende de Melo, 
representante do Sindicato ASSUFOP; Lincoln Assunção, do Hospital 
Monsenhor Horta; Valdemar Malta, Presidente do PT em Mariana; Genário 
Magela Silva, Presidente da União Ambientalista de ltabirito - UAI -, e Aloisio 
Morais, Presidente do Movimento Reviverde; do Sarg. Alfredo Couri de 
Souza, Comandante do Destacamento Florestal de Mariana; das Sras. Aida 
Ribeiro Anacleto, do PT de Mariana, e Heliana Maria Brina Brandão, 
Presidente da Associação dos Amigos do Centro Histórico de Mariana; do Sr. 
Sebastião Macedo, Presidente da Associação dos Moradores dos Bairros 
São Cristóvão e Santana; de alunos da Escola Estadual Professor Soares 
Ferreira; dos Srs. Eduardo Delgado e Eleonardo Lucas Pereira, do PT de 
Mariana; Jorge Lúcio Pinto Coelho, do Lions Clube de Mariana; Arquélio 
Francisco da Silva, Presidente da Federação das Associações de Bairro de 
Mariana; Carlos Roberto Oliveira, Presidente da União das Associações de 
Bairro de Mariana - UAMA -; Avimar de Oliveira Gontijo, do Grupo Ação 
Social Lions Clube de Mariana; Francisco Figueiredo, do Partido Verde, e 
José Cláudio Adão, do PT de Mariana. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e das 
demais pessoas presentes, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Maria José Haueisen, Presidente - Adelino de Carvalho - Antônio Roberto. 
ATA DA 28a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dez horas do dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, 

~--------------------------------------------------------~ 



1252 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Canabrava, 
Luiz Menezes e Cristiano Canêdo. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ronaldo Canabrava, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cristiano Canêdo, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão. A seguir, o Presidente procede à 
leitura da correspondência enviada pelo Sr. Cândido Bonifácio da Silva, 
Diretor Administrativo do Colégio Salesiano de Belo Horizonte; pelo 
representante da Inspetoria São João Bosco e pelo Sr. César Cláudio 
Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão do Fundo Nacional de 
Assistência Social, publicadas na edição do "Diário do Legislativo" do dia 
27/11/99. Ato contínuo, designa os relatores das seguintes matérias: Projetos 
de Lei n°S 662, 675 e 689/99 - Deputado Luiz Menezes; 663, 671, 687 e 
688/99- Deputado Cristiano Canêdo; 667, 670 e 674/99 - Deputado Amilcar 
Martins; 669, 673 e 691/99- Deputado Ivo José; e avoca a si a relataria dos 
Projetos de Lei n°s 668, 672, 680 e 686/99. Passa-se à 1a Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Cristiano Canêdo emite 
parecer sobre o Projeto de Lei n° 374/99, no 2° turno, mediante o qual conclui 
pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 o turno. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 2a Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e a votação das proposições sujeitas à deliberação 
conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e votação, em 
turno único, os Projetos de Lei n°s 600/99 (relator: Deputado Cristiano 
Canêdo); 654/99 (relator: Deputado Amilcar Martins); e 655/99 (relator: 
Deputado Ronaldo Canabrava), os quais são aprovados. Após, submete a 
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 
219, 548 e 584/99, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Amilcar Martins, Presidente - Cristiano Canêdo - Ronaldo Canabrava - Luiz 

Menezes. 
ATA DA 31a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
Às quatorze horas e quinze minutos do dia sete de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Elaine Matozinhos, Chico Rafael, Dalmo Ribeiro Silva, Doutor 
Viana (substituindo este ao Deputado Bené Guedes, por indicação da 
Liderança do PDT) e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o Deputado 
Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros da 
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Elaine Matozinhos, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão. A Presidente informa que a reunião 
se destina a debater a Medida Provisória n° 1.865-6, de 21/10/99, que dispõe 
sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá 
outras providências, bem como a apreciar a matéria constante na pauta. A 
seguir, a Presidente comunica que se encontra em poder da Mesa e à 
disposição dos Deputados a correspondência enviada pela Sra. Heleni de 
Mello Fonseca, Diretora de Negócios da TELEMAR, e pelo Sr. Marcello 
Siqueira, Presidente da COPASA-MG, em que prestam informações 
solicitadas por esta Comissão. Após, a Presidente dá ciência de que o 
Deputado Bené Guedes, no dia 25/11/99, foi designado relator do Projeto de 
Lei n° 301/99, no 2° turno, e que serão ouvidos na reunião os Srs. Antônio 
Carlos Fernandes, Secretário da Escola Superior de Agricultura e Ciências de 
Machado, e Leonardo Martins Wykrota, representante do corpo discente do 
Conselho de Ensino Newton Paiva-UNICENTRO. Em seguida, a Presidente 
concede a palavra ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que explica o 
objetivo da reunião. Após, os Deputados tecem considerações sobre o 
assunto em tela. Ato contínuo, a Presidente passa a palavra aos convidados, 
que fazem as suas exposições e respondem às perguntas dos Deputados, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Transcorridos os debates, os 
Deputados Chico Rafael e Dalmo Ribeiro Silva apresentam requerimento, 
solicitando que se oficie ao Superintendente e ao Gerente de Mercado da 
CEF-MG, protestando contra o não-comparecimento desses convidados à 
reunião. Com a palavra, o Deputado Doutor Viana apresenta requerimento, 
em que solicita seja convidada a Deputada Maria Elvira, na condição de 
Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, para 
debater os problemas do Fundo de Financiamento do Ensino Superior-FIES. 
Após, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva apresenta requerimento, solicitando 
informações à Caixa Econômica Federai-CEF- sobre o volume de recursos 
do FIES destinados ao financiamento dos candidatos do programa, assim 
como o número de inscritos, o volume de inscrições deferidas e indeferidas, o 
montante de recursos aplicados na Capital e no interior do Estado e as 
principais razões que levam ao indeferimento de pedidos. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. A 
Presidência agradece aos convidados pela participação e pelos subsídios 
trazidos à Comissão e suspende a reunião por 5 minutos. Reabertos os 
trabalhos, passa-se à discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência esclarece que, na reunião 
anterior, foi concedida vista do Projeto de Lei n° 551/99 ao Deputado Antônio 
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Andrade, no 1° turno, e que continua em discussão essa matéria. Com a 
palavra, o Deputado Doutor Viana tece considerações relativas a esse 
projeto. Encerrada a discussão, a Presidente submete a votação o parecer, 
que é aprovado com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e 
Justiça. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Bené Guedes - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia sete de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados João Leite, Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimentos do Deputado Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura das atas 
da 17a Reunião Extraordinária e da 30a Reunião Ordinária, as quais são 
dadas por aprovadas e subscritas pelos membros da Comissão. O 
Presidente procede à leitura da seguinte correspondência: ofício do Vereador 
Amarildo Cruz, Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, denunciando 
as condições da cadeia pública daquela cidade e convidando esta Comissão 
a visitar a Delegacia Municipal de Vespasiano; "e-mail" do Sr. Hernando 
Corrêa Borges, de Patrocínio, denunciando a existência de empresas de 
torrefação de café em bairro residencial daquela cidade e pedindo 
providências; carta do Sr. Jorge Ribeiro da Costa e outros, informando sobre 
as condições precárias da cadeia pública de Tiros e solicitando uma visita 
desta Comissão; carta dos detentos Valdeci e Darci Pereira Viana, solicitando 
a transferência da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho para a Comarca 
de Mariana, já que seus familiares residem naquele município; "fax" do Sr. 
Marcelo Estevão, Secretário de Estado de Direitos Humanos do Ministério da 
Justiça, encaminhando cópias de documentos fornecidos pelo Serviço de 
Imigração do Aeroporto Kennedy, que tratam do processo de deportação de 
Renata e Daniel Reis Vidigal, conforme publicação no "Diário do Legislativo" 
em 2/12/99; "fax" do Cap. Osvaldo José de Araújo, Supervisor do 28° 
Batalhão da Polícia Militar, conforme publicação no "Diário do Legislativo" em 
2/12/99; carta de moradores da cidade de Jequitinhonha, encaminhando 
cópia de abaixo-assinado entregue ao Sr. Sérgio Aparecido Vida!, 
Coordenador de Vigilância Sanitária de Pedra Azul, pedindo providências 
para a solução dos problemas de esgoto do Bairro Santo Antônio e 
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solicitando o apoio desta Comissão; ofício do Vereador Paulo Augusto 
dos Santos, solicitando a realização de uma audiência pública com o objetivo 
de apurar as mortes do jovem Deivison Araujo Gonçalves, ocorrida na 
Delegacia de Furtos e Roubos, e do menor Glaisson Braz da Silva, ocorrida 
no Centro de Integração dos Adolescentes- CIA-, em Sete Lagoas; ofício da 
Deputada Elbe Brandão, encaminhando "portfolio" dos cursos de pós-
graduação da Faculdade de Ciências Gerenciais da UNA; carta do Sr. João 
Fernando dos Santos Pinto, pai do aluno Vitor Afonso Pinto, relatando 
perseguições e pressões sofridas por seu filho no SENAI e pedindo 
providências; ofício do Juiz Plauto Chaves, da 11a Vara Criminal de Belo 
Horizonte, encaminhando, a pedido do Ministério Público, cópia de denúncia 
relacionada com o incidente ocorrido durante a visita de Promotores de 
Justiça à Delegacia de Furtos e Roubos. Em seguida, a Presidência informa 
que a reunião se destina a discutir a questão dos prédios ocupados por 
moradores sem-casa no Bairro de Santa Tereza, a pedido do Deputado 
Marcelo Gonçalves, e a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 
fase de discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres 
que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei n°s 117/99, em 2° turno, 
na forma do Substitutivo n° 1 aposto ao vencido no 1° turno (relatora: 
Deputada Maria Tereza Lara); 299/99, no 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno (relator: Deputado Marcelo Gonçalves). A seguir, passa-se à fase de 
discussão e votação de matérias que dispensam a apreciação do Plenário. 
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
Requerimentos n°s 943, 951 e 955 a 959/99. Ato contínuo, passa-se à fase 
de discussão e votação de proposições da Comissão. São aprovados os 
seguintes requerimentos: do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita 
seja oficiado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, pedindo providências a 
respeito das denúncias de violências praticadas pelo policial militar Fernando 
Zaneti no Município de Raul Soares, na madrugada do dia 2/11/99, e as 
constantes ameaças de morte sofridas pelo Sr. Maurício Noronha Silveira, 
testemunha e denunciante dos atos daquele militar; da Deputada Maria 
Tereza Lara, em que solicita seja realizada visita ao Departamento de 
Investigações da Polícia Civil para verificar a situação em que se encontram 
os presos naquela unidade. Em seguida, o Presidente convida a compor a 
Mesa os Srs. Expedito de Castro Ferreira, representando o Deputado 
Ronaldo Perim, Secretário de Estado da Habitação; Paulo Roberto de Paula, 
Presidente da MGI Participações; Agenor Dutra, representando o 
Superintendente da COPASA - MG em Belo Horizonte; Marcos Carvalho, 
Gerente da Divisão Comercial da CEMIG; Fábio Alves, do Serviço de Apoio 
Jurídico da Pontifícia Universidade Catórica- PUC-MG-, e as Sras. Maria 
Cristina Bove, da Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte, e Cecília 
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Elizabeth Porto Moreno, Síndica da Massa Falida. O Presidente passa a 
palavra ao Deputado Marcelo Gonçalves, autor do requerimento que deu 
origem a esta reunião, para suas considerações iniciais sobre o assunto em 
pauta. A seguir, a palavra é concedida à Deputada Maria Tereza Lara, aos 
demais membros da Mesa e ao público, os quais se manifestam sobre o 
assunto em debate, conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado 
João Leite faz suas considerações finais e esclarece que, no início da 
próxima sessão legislativa, solicitará uma audiência pública conjunta desta 
Comissão com a de Defesa do Consumidor, para se discutir o assunto objeto 
desta reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
João Leite, Presidente- Maria Tereza Lara- Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DAS BARRAGENS 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia sete de dezembro de 

mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto, Maria José Haueisen e João 
Paulo, membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes também 
os Deputados Fábio Avelar e Márcio Kangussu. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, 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 por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a finalidade da 
reunião é ouvir os Srs. Ruy José Vianna Lage, ex-Presidente da COPASA, e 
Rúbio de Andrade, ex-Superintendente de Desenvolvimento do Norte de 
Minas da SEPLAN, a quem convida para compor a mesa dos trabalhos. Os 
convidados, com a palavra, fazem suas exposições e, em seguida, 
respondem às perguntas feitas pela relatora, Deputada Maria José Haueisen. 
O Deputado Fábio Avelar tece comentários a respeito do tema. A Deputada 
Maria José Haueisen apresenta requerimento em que solicita sejam 
encaminhados a todos os Prefeitos dos municípios onde foram construídas 
as barragens constantes no Programa de Melhoria da Oferta de Água no 
Semi-Árido Mineiro, pedidos de envio a esta Comissão de informações 
referentes ao Programa. A Presidência recebe o requerimento e esclarece 
que ele será votado oportunamente. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen - Bilac Pinto - Dimas 
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Rodrigues. 

ATA DA 253 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas do dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, Antônio 
Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e João Pinto Ribeiro, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão. O Presidente informa que a reunião se destina a ouvir explanação 
sobre a atual situação da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais-
FAPEMIG- e a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente esclarece 
que designou, no dia 2/12/99, para relatar os Projetos de Lei n°s 360, 
499,666,504 e 679/99, os Deputados João Pinto Ribeiro, Antônio Carlos 
Andrada e Dalmo Ribeiro Silva.Esgotada a matéria destinada à 13 Parte da 
reunião, o Presidente passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
Deputado João Pinto Ribeiro, relator, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 360/99, 
emite parecer pela aprovação da matéria na forma do vencido no 1° turno. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, relator, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 504/99, emite parecer 
pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer na forma proposta. O Presidente passa à 23 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de proposições não sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
Projeto de Lei n° 38/99, cujo relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, já emitira 
parecer pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, apresentada pela 
Comissão de Constituição e Justiça. A seguir, submetido a discussão e 
votação, é aprovado o Projeto de Lei n° 656/99, cujo relator, Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, já emitira parecer pela aprovação da matéria. O Presidente, a 
seguir, submete a votação, e são aprovados, cada um por sua vez, os 
Requerimentos n°s 968 e 980/99, este último com a Emenda n° 1, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada. O Presidente passa à 33 Fase da Ordem 
do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. São aprovados dois requerimentos: o do Deputado Antônio Carlos 
Andrada solicita seja enviada cópia do relatório final do seminário sobre o 
tema "Construindo a Política de Educação Pública em Minas Gerais" ao Sr. 
Paulo Scarpelli, Prefeito Municipal de Barbacena, solicitando providências 
para implementar as novas propostas educacionais ali preconizadas, rever e 
cancelar a decisão de fechamento de 8 cursos de 53 a 83 séries das escolas 
rurais, 3 cursos de 53 a 83 séries de escolas urbanas, reabrir 20 classes de 
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pré-escolar fechadas, nas localidades que menciona; o do Deputado 
Márcio Kangussu pleiteia seja enviado ofício ao Secretário de Estado da 
Educação, solicitando esclarecimentos sobre conflitos gerados pela 
municipalização do ensino e suas conseqüências na vida dos professores, 
principalmente os aprovados em concurso, em 1995.A seguir, por motivo de 
força maior, o Presidente transfere a direção dos trabalhos ao Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva e se ausenta. Dando prosseguimento à reunião, a 
Presidência passa a palavra ao Deputado Paulo Piau, autor do requerimento 
que motivou a presença do Sr. Afrânio Carvalho Aguiar, Diretor de Pesquisa 
da FAPEMIG. O Presidente, após fazer suas considerações, passa a palavra 
ao convidado, para fazer sua exposição, conforme consta nas notas 
taquigráficas.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença do convidado e dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Dalmo Ribeiro 

Silva. 
ATA DA 26a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL 
Às dez horas do dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Dimas 
Rodrigues e Luiz Fernando Faria, membros da supracitada Comissão. Na 
ausência do Presidente, o Vice-Presidente, Deputado Paulo Piau, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Dimas Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa 
que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão. Passa-se à 3a 
Fase da Ordem do Dia. O Deputado Paulo Piau procede à leitura de 
requerimentos dos Deputados Álvaro Antônio, em que solicita reunião 
especial para debater o Programa do Álcool Combustível em nosso Estado; e 
João Batista de Oliveira, em que solicita seja debatido, por esta Comissão, a 
situação da cultura de algodão neste Estado e a perda de competividade dos 
produtores mineiros em relação aos de outros Estados brasileiros. Colocados 
em votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. O 
Deputado Paulo Piau passa a Presidência ao Deputado Dimas Rodrigues e 
apresenta requerimento solicitando seja realizada reunião da Comissão na 
região do Triângulo Mineiro, em local a ser definido, para se discutir a 
conclusão do Plano Diretor de Irrigação dos Municípios da Bacia do Baixo 
Rio Grande; solicita, ainda, seja discutido o Projeto de Lei n° 498/99, desta 
Comissão, que dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à 
biodiversidade e de uso alternativo do solo no Estado. Submetidos a votação, 



c:: o 
~ 

1259 
cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Reassumindo a 
Presidência, o Deputado Paulo Piau agradece o comparecimento dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
João Batista de Oliveira, Presidente - Paulo Piau - Dimas Rodrigues -

Márcio Kangussu. 
ATA DA 30a REUNIÃO ORDIN~RIA DA COMI~SÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇAO E OBRAS PUBLICAS 
Às quinze horas do dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, 
Arlen Santiago, Dinis Pinheiro e Wanderley Ávila, membros da supracitada 
Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Márcio Kangussu. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro Antônio, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação 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 presentes. A seguir, passa-se à 
discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. O Deputado Dinis Pinheiro, relator do Projeto de Lei n° 580/99, no 
1 o turno, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela 
rejeição da matéria. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário. A Presidência submete a votação, em 
turno único, cada um por sua vez, os Requerimentos n°s 922, 938, 939, 948, 
949, 950, 953 e 954/99, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente- Alberto Bejani- Wanderley Ávila- Bilac Pinto. 

ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DO FUNDO 
SOM MA 

Às nove horas e trinta minutos do dia nove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen 
Santiago, Amilcar Martins, Márcio Cunha e Rêmolo Aloise, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Luiz Tadeu 
Leite. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Arlen Santiago, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual 
é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente 
informa que a finalidade da reunião é ouvir os Secretários Municipais da 
Fazenda e os Presidentes das Comissões de Licitação dos Municípios de 
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lpatinga, São Sebastião do Paraíso, Porteirinha, Araxá e Barbacena e 
discutir e votar proposições da Comissão. Em seguida, registra a presença 
dos Srs. José Otávio Ferreira Amaral, Secretário Municipal da Fazenda, e 
Tarcísio Washington de Carvalho, Presidente da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Barbacena; a Sra. Mary Moura Castro, Presidente da 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de lpatinga; os Srs. Antônio 
Eustáquio Tolentino, representante da Prefeitura Municipal de Porteirinha, e 
Eustáquio Mendes Aguiar Júnior, Presidente da Comissão de Licitação da 
referida Prefeitura; Ug Queiroz, Secretário Municipal da Fazenda, e Claudinei 
Pereira dos Santos, Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de São Sebastião do Paraíso. O Presidente passa a palavra aos 
convidados, que são ouvidos individualmente e, após, participam dos debates 
com os parlamentares, conforme consta nas notas taquigráficas. Passa-se à 
3a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. São votados e aprovados os seguintes requerimentos, do 
Deputado Rêmolo Aloise: solicitando sejam encaminhados a esta Comissão 
os documentos relativos às licitações existentes em razão de convênio 
firmado entre a Prefeitura Municipal de lpatinga e a COPASA-MG em vigor 
nos últimos cinco anos; seja enviada pelo Sr. Claudinei Pereira dos Santos, 
em nome da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, conforme 
suas declarações perante esta Comissão, toda a documentação referente ao 
asfaltamento da Rua Dr. Luiz Pimenta Neves, para que se possa elucidar, 
especialmente, qualquer dúvida quanto à localização da mencionada rua e 
quanto às obras nela realizadas. Solícita-se, ainda, o envio dos Contratos 
Administrativos n°S 46 e 70/97 e do termo aditivo que eleva em 25% o valor 
inicial dos contratos; sejam convidados a participar de reunião desta 
Comissão os Presidentes das Comissões de Licitação e os Secretários 
Municipais da Fazenda em exercício à época das respectivas licitações, nos 
Municípios de Betim, Bocaiúva, Paraopeba, lbiá e Fruta!, com a finalidade de 
prestarem esclarecimentos sobre o Projeto Somma. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Arlen Santiago, Presidente - Rêmolo Aloise - Luiz Tadeu Leite - Elbe 

Brandão. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO 
Às quinze horas do dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo 
Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, José Henrique e 
Agostinho Silveira (substituindo este ao Deputado Sargento Rodrigues, por 
indicação da Liderança do PL), membros da supracitada Comissão. Havendo 
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número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente informa que 
a reunião se destina a ouvir esclarecimentos a respeito das substâncias 
tóxicas, da recuperação dos usuários e um panorama científico das 
condições sócio-institucionais acerca do tema objeto da CPI e tratar de 
assuntos de interesse da Comissão. O Presidente submete à apreciação dos 
membros da Comissão, sendo acordado por todos, que as reuniões 
ordinárias passem a ocorrer às quintas-feiras, às 15 horas. Após, o 
Presidente submete a votação, e são aprovados, seis requerimentos, 
assinados por seis membros da Comissão e um do Deputado Paulo Piau. O 
primeiro, solicitando seja cancelada a convocação de Luciana Assis de 
Mendonça, pelos motivos que especifíca. O segundo, solicitando, junto à 12a 
Vara Criminal, cópia do depoimento de Luciana Assis de Mendonça. O 
terceiro, discordando da proposta de criação de taxa específica para o 
combate ao narcotráfico, pelos motivos que especifíca. O quarto, solicitando 
junto à Secretaria da Segurança Pública informações sobre as apurações das 
fugas dos traficantes conhecidos como Dion Luís Marque e Gilmar Félix. O 
quinto, solicitando à Superintendência da Polícia Federal o relatório das fugas 
ocorridas nos estabelecimentos prisionais de Minas gerais. O sexto, 
solicitando sejam convocados para depor na CPI os nomes constantes em 
lista anexa. E o último, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja 
complementada a lista, constante no requerimento do Deputado Sargento 
Rodrigues, por todas as cidades mineiras, referentes às ocorrências de 
consumo e tráfico de drogas. A seguir, o Presidente informa a presença dos 
seguintes convidados: Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB-MG; Elias 
Murad, Presidente da ABRAÇO; Amaury C. I. da Silva, Coordenador da 
Fazenda Renascer; Cláudio C. Beato Filho, do Departamento de Sociologia 
da FAFICH; Sras. Ana Marta Lobosque, da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte, e Luzia Lamounier, do Programa Miguilin. O Presidente concede a 
palavra aos convidados, para que possam fazer suas considerações iniciais. 
Segue-se amplo debate, conforme consta nas notas taquigráficas. Após as 
considerações finais e cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos convidados pelos subsídios prestados aos 
trabalhos da Comissão, dos parlamentares, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Antônio Carlos Andrada - Rogério Correia 

- Sargento Rodrigues. 
ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Antônio Carlos Andrada, Adelmo Carneiro Leão, Eduardo 
Hermeto, Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente, Deputado Antônio Carlos Andrada, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria da pauta e suspende a reunião por 45 minutos. 
Às 1 O horas, comparecem à Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Cunha, Mauro Lobo, Adelmo Carneiro Leão, Eduardo Hermeto, Rêmolo 
Aloise e Cristiano Canêdo (substituindo este ao Deputado Olinto Godinho, 
por indicação da Liderança do PTB), membros da Comissão supracitada. 
Está presente também o Deputado Paulo Pettersen. O Presidente faz retirar 
de pauta os Projetos de Lei n°s 705 e 499/99, por não cumprirem os 
pressupostos regimentais. Colocados em discussão e votação, são 
aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei 
n° 620/99 com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Constituição e Justiça, 
e 5 da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado Márcio Cunha) 
e o parecer pela rejeição do Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário ao 
Projeto de Lei no 523/99 (relator: Deputado Rêmolo Aloise). Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Olinto Godinho- Eduardo Hermeto - Bilac Pinto 

- Miguel Martini - Maria José Haueisen - Mauro Lobo. 
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, Agostinho 
Silveira, Eduardo Daladier, lrani Barbosa e Paulo Piau, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado 
Antônio Júlio, relator do Projeto de Lei n° 705/99, emite parecer que conclui 
por sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo 
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n° 1, que apresenta. Na fase de discussão, é concedida vista do parecer 
ao Deputado Paulo Piau. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradec~ a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio,Presidente - Agostinho Silveira - Paulo Piau - Eduardo 

Daladier- lrani Barbosa. 
ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dez de dezembro de mil novecentos 

e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Antônio Júlio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier, lrani Barbosa e Paulo 
Piau, membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença dos 
Deputado Alencar da Silveira Júnior e Fábio Avelar. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de 
discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui 
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei 
Complementar n° 20/99 na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado lrani 
Barbosa. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento de todos, convoca os membros da Comissão para as 
reuniões extraordinárias a serem realizadas segunda-feira, dia 13, às 
16horas, e terça-feira, dia 14, às 10horas e às 14h30min, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Eduardo Daladier, Presidente - lrani Barbosa - Antônio Júlio - Paulo Piau -

Agostinho Silveira. 
ATA DA 6a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Eduardo Brandão, Dinis Pinheiro e José Henrique, membros da 
supracitada Comissão. Está presente, ainda, o Deputado Fábio Avelar. 
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado Eduardo Brandão, 
assume a Presidência, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 
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 
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presentes. A Presidência informa que, nos termos do edital de 
convocação, a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta. A 
seguir, designa o Deputado José Henrique para relatar as Emendas n°s 1 e 2 
e o Substitutivo n° 2, apresentados em Plenário, no 1° turno, ao Projeto de 
Lei n° 29/99, do Depurado Márcio Kangussu. Passando-se à 1a Fase da 
Ordem do Dia, o Deputado Eduardo Bandão, relator do Projeto de Lei 
Complementar n° 20/99, no 1° turno, emite parecer concluindo pela 
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Eduardo Brandão - José Henrique - Aílton 

Vilela. 
ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dezesste horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Agostinho Patrús, Rogério Correia (substituindo este ao Deputado 
Arlen Santiago, por indicação da Liderança do PT) e Rêmolo Aloise 
(substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da 
Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta 
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa 
que a reunião se destina a apreciar o Projeto de Lei n° 678/99 no 2° turno. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o relator, 
Deputado Agostinho Patrús, emite seu parecer, que conclui pela aprovação 
da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião extaordinária, que será 
realizada em 13/12/99, segunda-feira, às 15h 30min, no Plenarinho IV, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patrús - Doutor Viana -

Sebastião Navarro Vieira. 
ATA DA aa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
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CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às quinze horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa, 
Antônio Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião 
Costa, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e comunica que designou, no dia 9/12/99, os Deputados Antônio 
Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva para relatarem, respectivamente, a 
Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 257/99 e o Substitutivo n° 1 ao Projeto de 
Lei n° 401/99. Esgotada a matéria destinada à 1a Parte da Reunião, o 
Presidente passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado 
Antônio Carlos Andrada, relator da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 257/99, 
emite parecer pela rejeição da matéria. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator do Substitutivo 
n° 1 ao Projeto de Lei n° 401/99, emite parecer pela aprovação da matéria. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
desconvoca a reunião extraordinária do dia 13, às 1 Oh30min, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 13, às 1 Oh35min, 
cuja finalidade será apreciar emenda ao Projeto de Lei n° 239/99, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - João Pinto Ribeiro - Antônio Carlos Andrada 

- Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 14a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Djalma 
Diniz e Maria Olívia, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a Presidência informa 
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui à 
Deputada Maria Olívia o Projeto de Resolução n° 484/99, os Projetos de Lei 
n°s 117, 170, 209, 350/99 e ao Deputado Djalma Diniz, os Projetos de Lei n°S 
363, 444, 533, 665 e 700/99. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à 
1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
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votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final do Projeto de 
Resolução n° 484/99 e dos Projetos de Lei n°s 117, 170, 209, 350/99 
(relatora: Deputada Maria Olívia) e 363, 444, 533, 665 e 700/99 (relator: 
Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas nos dias 14, 
15, 16 e 17 às 1 O, às 15 e às 20 horas, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia - Djalma Diniz - Marco Régis. 

ATA DA 73 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
. MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As quinze horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, 
Eduardo Brandão, Aílton Vilela e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio 
Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. Esgotada a 1 a Parte da reunião, a Presidência 
passa à 13 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à deliberação do Plenário. O Deputado 
José Henrique, relator das Emendas n°s 1 e 2 apresentadas ao Substitutivo 
n° 1 e do Substitutivo n° 2, todos apresentados em Plenário, no 1° turno, ao 
Projeto de Lei n° 29/99, do Deputado Márcio Kangussu, emite parecer, 
concluindo pela aprovação das Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo n° 1 e pela 
rejeição do Substitutivo n° 2. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. A Presidência submete a votação os Requerimentos n°s 982 a 
989/99, do Deputado Márcio Kangussu, os quais são aprovados. A seguir, o 
Deputado José Henrique apresenta requerimento, em que pleiteia seja 
encaminhado ofício ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Procurador-
Geral de Justiça do Estado, solicitando-lhes sejam tomadas providências 
para se aprofundar a apuração de possíveis irregularidades apontadas nas 
prefeituras municipais, no que tange à emissão de notas frias. Submetido a 
votação, é aprovado o requerimento. A Presidência encaminha à Área de 
Consultoria Temática da Casa ofício do Vereador José Geraldo dos Santos, 
de Francisco Sá, dispondo sobre o processo de emancipação do Distrito de 
Catuni, nesse município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Djalma Diniz - Aílton Vilela - Eduardo 

Brandão. 
ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS 
Às quinze horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, 
Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Marcelo Gonçalves, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente procede à leitura da seguinte correspondência: convite da 
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo 
Horizonte para o Seminário Desafios para a Efetivação dos Direitos Humanos 
em Belo Horizonte; convite da Pastoral dos Direitos Humanos da 
Arquidiocese de Belo Horizonte para a comemoração dos seus 20 anos; 
circular do Sr. José Carlos Dias, Ministro da Justiça, informando a criação do 
Núcleo Especial de Combate à Impunidade, conforme publicação no "Diário 
do Legislativo" de 4/12/99; ofício do Juiz de Direito Donizetti Nogueira 
Ramos, da Comarca de Resende Costa, encaminhando cópia do termo de 
inspeção da cadeia pública desse município; "e-mail" da Sra. Rosana Denise 
do Nascimento, portadora de tetraplegia, encaminhando cópia de mensagem 
enviada à Câmara Municipal de Uberlândia, em que denuncia a falta de 
respeito com os deficientes físicos por parte da empresa Acrópole; exemplar 
do jornal "Desafio", encaminhado pela Deputada Maria Tereza Lara; carta do 
Sr. Wanderley Marques do Carmo, denunciando violência praticada pelo 
Policial Civil José Júlio Proença, aliado a jagunços e ao Prefeito Municipal de 
São Joaquim de Bicas, e desvio de verbas e corrupção por parte desse 
Prefeito, conforme material anexo, e pedindo providências; carta do Sr. 
Raimundo Nonato Moraes, morador do Bairro São Benedito, informando 
haver sido ameaçado por bandidos da região, denunciando a violência na vila 
em que reside e pedindo providências. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar o Projeto de Lei n° 267/99. Passa-se à fase de 
discussão e votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. É 
aprovado o parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 267/99, no 2° turno, 
na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 1° turno (relatora: Deputada 
Maria Tereza Lara). Em seguida, passa-se à 3a Fase da reunião. É aprovado 
requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita seja realizada 
reunião destinada a audiência pública desta Comissão, para discutir o Projeto 
de Lei n° 553/99, com a presença dos convidados que menciona. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 



convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
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João Leite, Presidente - Glycon Terra Pinto - Maria Tereza Lara - Marcelo 
Gonçalves. 

ATA DA 11 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às quinze horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrús e 
Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, o Presidente informa que a reunião se desfrna a apreciar a matéria 
constante na pauta. Passa-se à 13 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra, o relator, Deputado Doutor Viana, emite parecer 
pela aprovação do Projeto de Lei n° 373/99 no 2° turno, na forma do vencido 
no 1° turno. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Agostinho Patrús, que emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 396/99 
no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. Colocado em discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Na ausência do Deputado Chico Rafael, 
relator, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 512/99, o Presidente redistribui a 
matéria ao Deputado Doutor Viana, que emite parecer pela aprovação da 
proposição. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O 
Deputado Doutor Viana, relator, no 1° turno, do Projeto de Lei n° 393/99, 
emite parecer pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Direitos 
Humanos. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Chico Rafael -

Paulo Pettersen - Sargento Rodrigues- Márcio Kangussu. 
ATA DA 163 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dezesseis horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, 
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Agostinho Silveira, Eduardo Daladíer, Hely Tarqüínío, lraní Barbosa, 
Paulo Píau e Maria José Haueísen (substituindo esta ao Deputado Adelmo 
Carneiro Leão, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio 
Júlio, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Agostinho Silveira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o parecer sobre o 
Projeto de Lei n° 705/99, do Governador do Estado. Passa-se à fase de 
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. Por ser o Presidente o relator da matéria, ele passa a 
Presidência ao Deputado Eduardo Daladíer, que submete à discussão o 
parecer, que concluí pela constitucionalidade, legalidade e jurídícídade do 
Projeto de Lei n° 705/99 na forma do Substitutivo n° 1. Fazem uso da palavra, 
para discutir, os Deputados lrani Barbosa, Paulo Píau e Hely Tarqüínío, que 
se manifestam contrariamente à aprovação do parecer, e os Deputados 
Antônio Júlio, Agostinho Silveira e Maria José Haueísen, que se manifestam 
favoravelmente, conforme consta nas notas taquígráfícas. Encerrada a 
discussão, é submetido a votação e aprovado o parecer, registrando-se o 
voto contrário dos Deputado lraní Barbosa, Hely Tarqüínío e Paulo Píau. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Antônio Júlio, Presidente - Eduardo Hermeto - Eduardo Daladíer - Pastor 

George. 
ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, 

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 
Às dezesseis horas do dia treze de dezembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo 
Canabrava, Amilcar Martins, Luiz Menezes e Cristiano Canêdo. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Amilcar Martins, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz 
Menezes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar o Projeto de Lei n° 586/99, que 
altera dispositivos da Lei n° 10.501, de 17/10/91, que cria o Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Cristiano Canêdo emite parecer sobre o Projeto 
de Lei n° 586/99, no 1° turno, mediante o qual conclui pela aprovação do 
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projeto e pela reJelçao das Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Ivo José, Presidente- Cristiano Canêdo - Luiz Menezes. 

ATA DA 23a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às dezesseis horas e trinta minutos do dia treze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, 
Olinto Godinho, Bilac Pinto (substituindo este ao Deputado Rêmolo Aloise, 
por indicação da Liderança do PFL) e Maria José Haueisen (substituindo o 
Deputado Rogério Correia, por indicação da Liderança do PT), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria da pauta. O Presidente registra a presença dos 
Deputados Paulo Pettersen, Sebastião Navarro Vieira, Alberto Pinto Coelho, 
Chico Rafael e Mauri Torres. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Após discussão e votação, 
são aprovados os pareceres pela aprovação, no 2° turno, na forma do 
vencido em 1° turno, dos Projetos de Lei n°s 499/99 com as Emendas n°S 1 e 
2 e 620/99 (ambos relatados pela Deputada Maria José Haueisen) e 523/99 
(relator: Deputado Eduardo Hermeto). A seguir, o Presidente informa que 
continua em discussão o parecer sobre o Substitutivo n° 1, apresentado em 
Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 351/99. Fazem uso da palavra os 
Deputados Miguel Martini, Mauro Lobo, Sebastião Navarro Vieira, Eduardo 
Hermeto. O Deputado Bilac Pinto apresenta proposta de substitutivo. O 
Presidente suspende a reunião. Às 18h15min, são reabertos os trabalhos, 
com a presença do Deputado Rêmolo Aloise, que assume como efetivo na 
Comissão, e dos Deputados anteriormente mencionados. A seguir, o 
Deputado Rêmolo Aloise apresenta requerimento solicitando o adiamento da 
discussão do parecer. Os Deputados Miguel Martini e Sebastião Navarro 
Vieira apresentam questão de ordem com fundamento no art. 173, § 5°, do 
Regimento Interno e solicitam ao Presidente que não receba a emenda ao 
Substitutivo n° 2, lida pelo Deputado Bilac Pinto, nesta reunião. Após 
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votação, é aprovado o requerimento do Deputado Rêmolo Aloise 
solicitando o adiamento da discussão. O Presidente informa que responderá 
oportunamente à questão de ordem. Com a palavra, o Deputado Rêmolo 
Aloise, relator do Projeto de Lei n° 705/99, solicita a distribuição de avulsos 
de seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da proposição, em 1 o 

turno, na forma do Substituvo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça . O 
Presidente determina a distribuição dos avulsos. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião ordinária de amanhã, às 1 O horas, e 
para a extraordinária da mesma data, às 15 horas, com a finalidade ·de se 
apreciarem os pareceres sobre os Projeto de Lei n°s 351 e 705/99, determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Bilac Pinto- Olinto Godinho- Eduardo Hermeto. 

ATA DA 173 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Às dez horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Júlio, 
Eduardo Daladier, Eduardo Hermeto (substituindo este ao Deputado Paulo 
Piau, por indicação da Liderança do PFL), Pastor George (substituindo o 
Deputado Agostinho Silveira, por indicação da Liderança do PL) e Paulo 
Pettersen (substituindo o Deputado lrani Barbosa, por indicação da Liderança 
do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Antônio Júlio, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão. O Presidente informa que a reunião se destina 
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à fase de discussão e 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A 
Presidência determina a retirada da pauta do Projeto de Lei n° 705/99, em 
virtude de sua aprovação em reunião anterior. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei Complementar n° 15/99 
(relator: Deputado Antônio Júlio). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para as próximas reuniões extraordinárias, amanhã, dia 15, às 
10horas e às 14h30min, com a finalidade de se apreciar o parecer sobre o 
Projeto de Lei n° 753/99, da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier- Sebastião Navarro Vieira -

Agostinho Silveira - Olinto Godinho. 
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ATA DA 24a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Olinto Godinho, Eduardo Hermeto e Rêmolo Aloise, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão 
presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria da pauta. O Deputado suspende a reunião. Às 
12 horas, o Presidente reabre a reunião com a presença dos Deputados 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Olinto Godinho, Rêmolo 
Aloise e Maria José Haueisen (substituindo esta ao Deputado Rogério 
Correia, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada 
Comissão. Estão presentes também os Deputados Agostinho Patrús, Alberto 
Pinto Coelho, Antônio Júlio, Bilac Pinto, Chico Rafael, José Braga, Luiz 
Fernando Faria, Maria Olívia, Mauri Torres, Paulo Piau e Sebastião Navarro 
Vieira. Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
O Presidente informa que está em discussão o parecer do relator, Deputado 
Rêmolo Aloise, o qual conclui pela aprovação em 1° turno do Projeto de Lei 
n° 705/99 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e 
Justiça. O Deputado Rêmolo Aloise, com a palavra, faz a leitura de quatro 
propostas de emenda, que incorpora a seu parecer. Fazem uso da palavra, 
para discutir o parecer, os Deputados Miguel Martini, Mauro Lobo e Paulo 
Piau. Encerrada a discussão e colocado em votação, é aprovado o parecer, 
que conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1 com as 
Emendas n°s 1 a 4. A seguir, passa-se à discussão do parecer sobre o 
Substitutivo n°1 apresentado ao Projeto de Lei n° 351/99. O Presidente 
informa que, na qualidade de relator, emitiu parecer em reunião anterior, 
concluindo pela aprovação do Substitutivo n° 1. É apresentada proposta de 
substitutivo pelo Deputado Bilac Pinto. O relator decide acatar a proposta de 
substitutivo apresentada e apresentar, ao final do parecer, um projeto de lei 
que dispõe sobre o conselho de contribuintes do Estado de Minas Gerais. 
Posto em votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a reunião extraordinária na mesma data, às 15 horas, 
conforme edital já publicado, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia - Eduardo Hermeto - Mauro 
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Lobo. 

ATA DA 27a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 

Às dez horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ambrósio Pinto, 
Eduardo Brandão, Aílton Vilela e José Henrique, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ambrósio 
Pinto, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação 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. O 
Presidente informa que a reunião se destina a discutir a legalidade da 
cobrança da taxa de iluminação pública pelos municípios e apreciar matéria 
constante na pauta. A seguir, a Presidência informa que, nos termos 
regimentais, foram designados os Deputados Eduardo Brandão para relatar, 
no 2° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 20/99, do Deputado Alencar 
da Silveira Júnior, e o Deputado Aílton Vilela para relatar, também no 2° 
turno, o Projeto de Lei n° 288/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e o 
Projeto de Resolução n° 166/99, do Deputado Gil Pereira. O Presidente 
registra a presença dos seguintes convidados: Srs. Paulo Henrique Guerra 
Simões e Túlio Renato Cândido de Souza, respectivamente, Superintendente 
Jurídico e advogado da CEMIG; Prof. Élcio Reis, especialista em direito 
tributário; Nilson Souto e Sílvio Grossi, da Associação Mineira de Municípios; 
Gilson Liboreiro, Presidente da Associação dos Pequenos Municípios de 
Minas Gerais; Marco Antônio de Rezende Teixeira, Procurador-Geral do 
Município de Belo Horizonte; e Petrônio Alves Kersul, Secretário Executivo da 
FEMAM. A seguir, a começar pelo Prof. Élcio Reis, os expositores discorrem 
sobre o tema em questão e se envolvem em amplo debate com os 
Deputados e os demais participantes da reunião, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Esgotada esta fase, a Presidência agradece o comparecimento 
dos convidados e suspende a reunião por cinco minutos. Reabertos os 
trabalhos, verifica-se a presença dos mesmos Deputados. O Deputado 
Eduardo Brandão emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação, no 
2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 20/99, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, na forma do vencido no 1° turno. Colocado em discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto, Presidente - Aílton Vilela - Eduardo Brandão. 

ATA DA 15a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa 
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e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, 
Maria Olívia, Djalma Diniz e Marco Régis, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Djalma Diniz, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui, ao Deputado Marco Régis, o Projeto de Lei 
Complementar n° 16/99 e o Projeto de Lei n° 51/99; à Deputada Maria Olívia, 
o Projeto de Lei n° 78/99, e ao Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei n° 
410/99. Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, passa-se à 1 a Fase da Ordem do 
Dia, com a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados 
os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° 16/99 e 
dos Projetos de Lei n°s 51/99 (relator: Deputado Marco Régis), 78/99 
(relatora: Deputada Maria Olívia) e 410/99 (relator: Deputado Djalma Diniz). 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Aílton Vilela - Djalma Diniz. 

ATA DA 24a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
. FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quinze horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho e Rogério Correia, membros 
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos 
membros da Comissão. O Presidente informa que a reunião se destina a 
apreciar a matéria constante na pauta e faz retirar da pauta o Projeto de Lei 
n° 351/99, por não cumprir os pressupostos regimentais. Após, suspende a 
reunião. Às 19horas, o Presidente, com a presença dos Deputados Mauro 
Lobo, Eduardo Hermeto e Olinto Godinho, reabre os trabalhos, prorroga de 
ofício a reunião por mais 2 horas e suspende a reunião. Às 20 horas, o 
Presidente reabre a reunião, com a presença dos Deputados Mauro Lobo, 
Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, Adelmo Carneiro Leão e Rêmolo Aloise, 
membros da Comissão. Estão presentes também a Deputada Elbe Brandão e 
o Deputado João Batista de Oliveira. Com a palavra, o Deputado Rêmolo 
Aloise, relator, no 2° turno, do Projeto de Lei n° 705/99, emite seu parecer, 
concluindo pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1 o turno, com 
as Emendas n°s 1 e 2. Na fase de discussão, apresentam propostas de 
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emenda a Deputada Elbe Brandão e os Deputados Miguel Martini e João 
Batista de Oliveira. Encerrada a discussão e colocado em votação, é o 
parecer aprovado, com votos contrários dos Deputados Miguel Martini e 
Mauro Lobo, salvo o pedido de destaque. Colocadas em votação, são 
aprovadas as Emendas n°s 1 a 5. Colocada em votação, é aprovada a 
Emenda n° 5, com voto contrário do Deputado Miguel Martini. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária de 
amanhã, às 1 Oh30min, com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre 
os Projetos de Lei n°s 351 e 753/99, determina a lavratura da ata e encerra 
os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Mauro Lobo - Rêmolo Aloise -

Bilac Pinto. 
ATA DA 23 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DO NARCOTRÁFICO 
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia quatorze de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcelo Gonçalves, Marco Régis, Paulo Piau, Rogério Correia, 
Antônio Carlos Andrada, José Henrique e Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Registra-se a presença do Deputado Agostinho 
Silveira. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marcelo 
Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Antônio Carlos Andrada, dispensa a leitura da ata 
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros 
da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a 
tratar de assuntos de interesse da Comissão. O Deputado Rogério Correia 
apresenta requerimento, que é aprovado, solicitando seja ouvido o Sr. 
Emerson Vieira da Silva, motivo pelo qual o Presidente convida a entrar no 
recinto o referido senhor. Após a identificação do Sr. Emerson Vieira da Silva, 
que afirma estar presente de livre e espontãnea vontade, as considerações 
legais sobre o depoimento e as considerações iniciais do depoente, o 
Presidente concede a palavra ao relator, Deputado Rogério Correia, ao sub-
relator, Deputado Antônio Carlos Andrada, e aos demais componentes da 
Comissão, para os questionamentos, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Durante o depoimento, o relator apresenta requerimento, que é 
aprovado, solicitando que a reunião passe a ser secreta, o que ocorre a partir 
das 18h25min. Às 20h5min, o Presidente reabre os trabalhos, em sessão 
pública, prorroga, de ofício, a reunião por mais 2 horas e submete a votação 
requerimento do Deputado Rog.ério Correia, que é aprovado, solicitando que 
a reunião volte a ser secreta. As 22 horas, o Presfdenfe abre a reunião ao 
público e submete a votação, e são aprovados, sete requerimentos. No 
primeiro, o Deputado Rogério Correia solicita seja convidado o Sr. Gilvan 
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Alves Franco, Procurador de Justiça, para participar da reun1ao da 
Comissão dia 17/12/99; no segundo, seja pedido ao responsável pelo 
Instituto Médico Legal o exame de corpo de delito feito no depoente; no 
terceiro, seja solicitada à Polícia Federal proteção pessoal ao depoente e, à 
Polícia Militar, proteção de sua família; no quarto, pedindo seja enviado, de 
forma sigilosa, o depoimento do Sr. Emerson Vieira da Silva à Comissão, 
durante a fase secreta. No primeiro requerimento, o Deputado Antônio Carlos 
Andrada solicita à Polícia Federal seja feita perícia técnica na fita cassete que 
contém a entrevista do depoente para o jornalista llson Lima; no segundo, 
pede ao Comandante-Geral da Polícia Militar que forneça o nome do oficial 
que teria autorizado o contato entre o depoente e o referido jornalista. No seu 
requerimento, o Deputado Sargento Rodrigues solicita ao Comandante-Geral 
da Polícia Militar a apuração da veracidade das informações prestadas pelo 
depoente sobre a participação de policiais militares de Uberlândia em ações 
ilícitas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Rogério Correia, relator - Antônio Carlos 

Andrada - Sargento Rodrigues - José Henrique - Paulo Piau - Marco Régis. 
ATA DA 253 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas e quarenta minutos do dia quinze de dezembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Olinto Godinho, 
Rogério Correia e Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. O Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta, faz retirar da pauta o Projeto de Lei n° 351/99, 
por não cumprir os pressupostos regimentais, e suspende a reunião. Às 12 
horas, com a presença dos Deputados supracitados, além do Deputado Bilac 
Pinto, o Presidente reabre a reunião e passa-se à 1 a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. Com a palavra, o relator, Deputado 
Rêmolo Aloise, emite seu parecer, concluindo pela aprovação, em 1 o turno, 
do Projeto de Lei n° 753/99 com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de 
Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as 
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próximas reuniões extraordinárias, dia 16/12/99, às 1 O e às 15 horas, 
com a finalidade de se apreciarem os pareceres sobre o Projeto de Lei 
Complementar n° 15/99 e os Projetos de Lei n°s 351 e 753/99, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Rêmolo Aloise -

Rogério Correia. 
ATA DA 16a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quinze horas do dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, Aílton 
Vilela e Djalma Diniz, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, declara aberta a reunião e, 
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Djalma Diniz, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui ao Deputado Aílton 
Vilela os Projetos de Lei n°s 373 e 37 4/99; e ao Deputado Djalma Diniz, o 
Projeto de Lei n° 396/99. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à 1a 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e 
votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
n°s 373 e 374/99 (relator: Deputado Aílton Vilela) e 396/99 (relator: Deputado 
Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis - Maria Olívia - Dalmo Ribeiro Silva. 
ATA DA 5a REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE MEMBROS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PREVISTA NO§ 1° DO ART. 204 DO 
REGIMENTO INTERNO E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de dezembro 

de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Agostinho Patrús, Álvaro Antônio, Antônio 
Júlio, Bené Guedes, Edson Rezende, Jorge Eduardo de Oliveira, Pastor 
George, Paulo Piau e Sebastião Costa, membros da Comissão de membros 
das Comissões Permanentes prevista§ 1° do art. 204 do Regimento Interno; 
Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Olinto 
Godinho, Rêmolo Aloise e Rogério Correia, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a 
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leitura da ata da reun1ao anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado 
Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da 
pauta. Passa-se a 13 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário 
da Assembléia. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, na qualidade de 
relator do Projeto de Lei n° 581/99, juntamente com os relatores parciais, 
Deputados Rêmolo Aloise e Olinto Godinho, determina a distribuição de 
avulsos de seu parecer, mediante o qual concluem pela aprovação da 
matéria com as Emendas nos 3.704 a 3.765, que apresenta; com as 
subemendas que receberam o no 1 às Emendas nos 1510-5 e 1511-3 e pela 
rejeição das Emendas nos 129-5, 130-9, 530-4, 703-0, 704-8, 888-5, 889-3, 
1319-6, 132. Passa-se à apreciação do parecer do relator, Deputado Rogério 
Correia, para o turno único do Projeto de Lei n° 582/99. O Presidente informa 
que na reunião anterior foi distribuído em avulso o parecer em apreciação, 
cuja conclusão é pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 4, 5, 11, 13 
a 24, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 e 
as Emendas n°s 25 a 28, que apresenta, e pela rejeição das Emendas n°s 3, 
6, 7, 8, 9, 1 O e 12. Na fase de discussão, foram apresentadas 7 propostas de 
emenda de autoria dos Deputados Hely Tarqüínio e Sebastião Navarro Vieira 
e 3 propostas de emenda do Deputado Eduardo Hermeto. Fazem uso da 
palavra os Deputados Miguel Martini, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, 
Rogério Correia, Rêmolo Aloise e Alberto Bejani. Encerra-se a discussão, e, 
na fase de votação, o Deputado Alberto Bejani solicita votação destacada da 
parte do parecer referente às Emendas n°s 6, 7, 8, 9, 1 O e 12. Colocado em 
votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas de emenda e o pedido de 
destaque. Colocadas em votação, são aprovadas as propostas de emenda. A 
seguir, é rejeitada a parte do parecer que conclui pela rejeição das Emendas 
n° 6, 7, 8, 9, 10 e 12. O relator, Deputado Rogério Correia, emite a nova 
redação do parecer, conforme aprovado pelas Comissões, o qual conclui pela 
aprovação com as Emendas n°s 4 a 24, a Subemenda n° 1 à Emenda no 1, a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 e as Emendas n°s 25 a 38 e pela rejeição da 
Emenda n° 3. Não havendo quem sobre ela se manifeste, a Presidência dá a 
nova redação por aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros das 
Comissões para a próxima reunião conjunta de logo mais, às 16 horas, com a 
finalidade de se apreciar o parecer de turno único do Projeto de Lei n° 
581/99, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho - Miguel Martini - Eduardo 

Hermeto. 
ATA DA 12a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às dez horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Doutor Viana, Chico Rafael e Sargento Rodrigues, membros da 
supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Paulo 
Pettersen e Márcio Kangussu. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião se 
destina a apreciar o projeto de Lei Complementar n° 15/99, no 1° turno, que 
dá nova redação ao § 11 do art. 136 da Lei n° 5301, de 16/10/69, que contém 
o Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Passa-se 
à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre 
proposição sujeita a apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado 
Doutor Viana, relator do Projeto de Lei Complementar n° 15/99, emite seu 
parecer pela aprovação da matéria na forma que apresenta. Colocado em 
discussão, o Deputado Paulo Pettersen apresenta proposta de substitutivo, 
que é acatada pelo relator. Colocado em votação, é aprovado o parecer que 
conclui pela a aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1. Cumprida 
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
extraordinária a ser realizada dia 17/12/99, às 10 e às 15 horas, com a 
finalidade de se apreciar o Projeto de Lei n° 755/99, no 1° turno, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Sargento Rocrigues - João Batista 

Oliveira -Agostinho Patrús- Chico Rafael -Antônio Roberto. 
ATA DA 26a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio Cunha, 
Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Olinto Godinho, Rêmolo 
Aloise e Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Estão 
presentes, também, os Deputados Agostinho Patrús, Sebastião Costa e 
Pastor George. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a 
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. 
Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O 
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Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei Complementar n° 15/99, 
por não cumprir os pressupostos regimentais. Com a palavra, o Deputado 
Rêmolo Aloise, relator do Projeto de Lei n° 763/99 no 2° turno, emite parecer 
concluindo pela aprovação da matéria na forma do vencido em 1° turno. Na 
fase de discussão, o Deputado Mauro Lobo apresenta proposta de emenda. 
Encerrada a discussão e colocados em votação, são aprovados, cada um por 
sua vez, o parecer e a proposta de emenda. O relator, Deputado Rêmolo 
Aloise, emite novo parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei n° 753/99 na forma do vencido em 1 o turno, com a Emenda n° 
1. A seguir, com a palavra, o Deputado Olinto Godinho emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei n° 351/99, em 2° 
turno, na forma do vencido em 1° turno. Colocado em discussão e votação, é 
o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para as próximas reuniões extraordinárias, a se realizarem hoje, às 15 horas, 
com a finalidade de se apreciar o parecer para o 1° turno do Projeto de Lei 
Complementar n° 15/99, e amanhã, 17/12/99, às 11 horas, com a finalidade 
de se apreciarem os pareceres para o 1° turno do Projeto de Lei n° 755/99 e 
do Projeto de Lei Complementar n° 15/99, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Miguel Martini - Olinto 

Godinho - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo. 
ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Às quinze horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo 
Braz, Marco Régis, Maria Olívia e Dalmo Ribeiro Silva (substituindo este ao 
Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do PSD), membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado 
Elmo Braz, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da 
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Prosseguindo, a Presidência informa que a reunião se 
destina a apreciar a matéria constante na pauta e distribui à Deputada Maria 
Olívia o Projeto de Lei Complementar n°20/99 e os Projetos de Lei n°s 229, 
267, 301, 483, 512, 523, 620/99 e ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva, os 
Projetos de Lei n°S 38, 577, 600, 654, 655 e 656/99. Encerrada a 1a Parte 
dos trabalhos, passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. 
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação 
Final do Projeto de Lei Complementar n° 20/99 e dos Projetos de Lei n°s 229, 
267, 301, 483, 512, 523 e 620/99 (relatora: Deputada Maria Olívia). Passa-se 
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à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres 
sobre matéria de deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a 
discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos 
Projetos de Lei n°s 38, 577, 600, 654, 655 e 656/99 (relator: Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis - Djalma Diniz. 

ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Às quinze horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e 
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Márcio 
Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Olinto Godinho e 
Rêmolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião 
e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei 
Complementar n° 15/99. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente faz retirar da pauta os 
Projetos de Lei n°s 351 e 705/99, por não cumprirem os pressupostos 
regimentais. Com a palavra, o relator, Deputado Olinto Godinho, emite seu 
parecer, o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar n° 
15/99 com a Emenda n° 1, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Administração Pública. Colocado em discussão e votação, 
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião extraordinária, dia 17/12/99, às 11 horas, com a 
finalidade de se apreciarem o Parecer para o 1 o Turno do Projeto de Lei n° 
755/99 e o parecer sobre as emendas ao Projeto de Lei Complementar no 
15/99, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto- Olinto Godinho- Rêmolo 

Aloise- Mauro Lobo- Rogério Correia. 
ATA DA 63 REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE MEMBROS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PREVISTA NO§ 1° DO ART. 204 DO 
REGIMENTO INTERNO E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezesseis horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e 
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noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
Jorge Eduardo de Oliveira e Pastor George, representantes da Comissão de 
Membros das Comissões Permanentes Prevista no § 1° do Art.204 do 
Regimento Interno; Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel 
Martini, Olinto Godinho e Rêmolo Aloise, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Olinto Godinho, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa que a reunião 
se destina a apreciar o Parecer para Turno Único do Projeto de Lei n° 581/99, 
o qual foi distribuído em avulso, na reunião anterior e, a seguir, suspende a 
reunião. Às 18h15min, com a presença dos Deputados supracitados, o 
Presidente reabre a reunião e anuncia o início da discussão do Parecer para 
Turno Único do Projeto de Lei n° 581/99. Com a palavra, o Deputado Rêmolo 
Aloise solicita o adiamento da discussão do parecer. Colocado em votação, é 
o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião conjunta destas Comissões, dia 17/12/99, às 1 O 
horas, com a finalidade de se apreciar o parecer supracitado, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho- Mauro Lobo - Rêmolo Aloise. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 755/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe cria o 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e dá outras 
providências. 

Publicada em 15/12/99, a proposição foi distribuída, preliminarmente, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que conclui por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas n°s 1 a 8, que apresentou. 

Compete, agora, a esta Comissão examinar os aspectos de mérito da 
proposição, nos termos do art. 102, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O Governador do Estado, na Mensagem no 73/99, que encaminha o projeto 

de lei em exame, afirma que sua iniciativa se justifica pelo fato de que o 
Estado carece de órgãos e instrumentos administrativos adequados para o 
enfrentamento dos graves problemas existentes na estrutura agrária do 
Estado. Faz-se necessária, segundo as palavras do Chefe do Poder 
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Executivo, a implementação de políticas eficazes de combate à violência 
no campo e de promoção de uma verdadeira reforma agrária. Afirma o 
Governador em sua mensagem: 

"A promoção de desenvolvimento sustentável e articulado pelo Governo 
Estadual prevê ações de política agrária para: a) combater a violência no 
campo, proteger e promover os direitos humanos e sociais dos trabalhadores 
rurais sem terra; b) desconcentrar a estrutura fundiária e arrecadar terras 
públicas e devolutas para a implantação de projetos de assentamentos; c) 
viabilizar os atuais projetos e os que serão criados, por força de competência 
do Governo Federal, por meio do Ministério Extraordinário de Política 
Fundiária no Estado - INCRA -, na perspectiva das diretrizes 
macroeconômicas de planejamento do desenvolvimento sustentável de 
Minas Gerais". 

Um dos primeiros passos para a consecução dos objetivos propostos 
consiste na criação de um órgão integrante da estrutura da Secretaria do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, com a finalidade específica 
de promover o planej~mento e a execução das ações previstas para o setor 
agrário, evitando-se, nos termos da mensagem, as ações paliativas ou as 
políticas compensatórias que, até o presente momento, têm predominado 
quando se aborda a questão agrária no Estado. Para tanto, segundo o 
Governador do Estado: 

"Propõe-se a criação de um órgão para criar condições para o Governo 
gerir um sistema operacional capaz de planejar e executar um programa de 
reforma agrária em Minas Gerais, efetivo e eficaz, exigido pela sociedade e, 
ao mesmo tempo, portador de possibilidades concretas de combate à fome, 
promotor de desenvolvimento humano, social e econômico para milhares de 
famílias na pobreza e na miséria no campo". 

A iniciativa é certamente louvável e meritória; quanto a isso não resta a 
menor dúvida. O desenvolvimento sustentável, uma das maiores inovações 
no campo das políticas públicas nesta segunda metade de século, somente 
se consegue com a participação da sociedade e o planejamento responsável. 
Essa é uma das conclusões da Conferência de Istambul - Habitat 2 -, 
promovida pela ONU em 1996. Percebe-se, portanto, que o projeto está 
coerente com as mais modernas iniciativas no setor e, por isso, merece ser 
aprovado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n.0 755/99 

com as Emendas n.0 s 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Sargento Rodrigues, relator- Chico 

Rafael - Sebastião Navarro Vieira - Agostinho Patrús - Ivo José - João Batista 
de Oliveira. 

~------------------------------------------_J 
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O projeto em análise, do Governador do Estado, dispõe sobre a criação do 
Instituto de Terras de Minas Gerais- !TER- e dá outras providências. 

Publicada em 15/12/99, a proposição recebeu parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da 
matéria, com as Emendas n°s 1 a 8, que apresentou. 

Ao apreciar o mérito da proposição, a Comissão de Administração Pública 
opinou por sua aprovação com as emendas até então apresentadas. 

Nos termos do art. 182, c/c o art. 102, VIl, do Regimento Interno, vem o 
projeto a esta Comissão para receber parecer. 

Fundamentação 
O projeto apresenta um significativo passo em direção à adoção de uma 

política rural preconizada pela Carta mineira em seu art. 247, que determina 
a adoção de programas que tenham como meta "fomentar a produção 
agropecuária, organizar o abastecimento alimentar, promover o bem-estar do 
homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, compatibilizados 
com a política agrícola e com o plano de reforma agrária estabelecidos pela 
União". 

O instituto que se pretende criar integrará a estrutura da Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN. Contudo, não 
implicará elevação de gastos pelo erário, uma vez que as despesas 
decorrentes da criação dos cargos de provimento em comissão mencionados 
no projeto serão acobertadas pela extinção de outros integrantes do Quadro 
de Pessoal da Fundação Rural Mineira- RURALMINAS. 

Em relação à absorção das dívidas oriundas de litígios na esfera judicial da 
RURALMINAS e da EPAMIG pelos cofres do Estado, impõe-se observar que 
essas despesas serão compensadas pelos ganhos sociais que advirão da 
implantação da medida proposta. 

Conclusão 
Diante do arrazoado, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei no 

755/99, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 8, apresentadas pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Rêmolo Aloise -

Mauro Lobo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 

N° 20/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei Complementar n° 20/99, do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, que altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14/1/93, 
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que estabelecem a compos1çao da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e de seu Colar Metropolitano, com a redação dada pelo art. 1° da 
Lei Complementar n° 53, de 1°/12/99, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 20/99 
Altera os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 

1993, que estabelecem a composição da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e de seu Colar Metropolitano. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14 de janeiro de 

1993, modificados pelo art. 1° da Lei Complementar no 53, de 1° de 
dezembro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 7° - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municípios 
de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, 
Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, lbirité, Igarapé, ltaguara, 
Jabuticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, 
Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das 
Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, 
São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas e Vespasiano. 

Art. 21 -O Colar Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
é constituído pelos Municípios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, 
Fortuna de Minas, Funilândia, lnhaúma, ltabirito, ltatiaiuçu, ltaúna, Moeda, 
Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, São José da Varginha e 
Sete Lagoas. ". 

Art. 2°- Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 267/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 267/99, dos Deputados Rogério Correia e Márcio 

Cunha, que dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de 
Defesa Social, criado pelo art. 134 da Constituição Estadual, com a redação 
dada pela Emenda à Constituição n° 33, de 18/3/98, e dá outras 
providências, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao 

~------------------------------------------------------------~ 
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vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 267/99 
Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Conselho de Defesa 

Social a que se refere o art. 134 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- A organização e o funcionamento do Conselho de Defesa Social, 

órgão de consulta do Governador do Estado para assuntos relacionados com 
a política de defesa social do Estado, são disciplinados por esta lei. 

Art. 2° - Compete ao Conselho de Defesa Social estudar, propor e 
acompanhar o desenvolvimento de iniciativas voltadas para a defesa social e 
opinar sobre elas, observadas as seguintes diretrizes: 

I -valorização dos direitos individuais e coletivos; 
11 - estímulo ao desenvolvimento da consciência individual e coletiva de 

respeito à lei e ao direito; 
111 -valorização dos princípios éticos e das práticas de sociabilidade; 
IV - prevenção e repressão dos ilícitos penais e das infrações 

administrativas; 
V- preservação da ordem pública; 
VI - eficiência e presteza na colaboração para a atuação jurisdicional dos 

órgãos incumbidos da aplicação da lei penal. 
Art. 3° - Cabe ao Conselho de Defesa Social, além do disposto na 

Constituição do Estado: 
1 - identificar e discutir as questões relacionadas com a segurança dos 

cidadãos nos municípios; 
11 - promover eventos para discussão das questões relacionadas no inciso I, 

visando, especialmente, a despertar a consciência pública local para os 
problemas relativos à defesa social urbana; 

111 - elaborar e propor aos órgãos federais e estaduais competentes 
medidas necessárias para a melhoria das condições de defesa social nos 
municípios; 

IV - promover ações integradas para defesa das pessoas nos municípios, 
zelando pelo respeito a seus direitos e garantias fundamentais; 

V - viabilizar a participação popular no âmbito do Conselho, de forma a 
ampliar a discussão sobre a segurança social nos municípios; 

VI - sugerir aos órgãos competentes ações de combate às causas da 
violência urbana. 

Art. 4°- O Conselho é composto pelos seguintes membros, nomeados pelo 
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Governador do Estado: 

I - o Vice-Governador do Estado, que o presidirá; 
11 - o Secretário de Estado da Justiça e de Direitos Humanos; 
111 - o Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa; 
IV- o Comandante-Geral da Polícia Militar; 
V - o Chefe da Polícia Civil; 
VI - um representante da Defensoria Pública; 
VIl -um representante do Ministério Público; 
VIII -o Ouvidor da Polícia; 
IX - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas 

Gerais - OAB-MG -; 
X - um representante da imprensa, indicado pelo Sindicato dos Jornalistas 

do Estado de Minas Gerais; 
XI - um representante de central sindical, eleito em plenária amplamente 

divulgada; 
XII - um representante da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte 

- CDL-BH -; 
XIII - um representante dos municípios mineiros, escolhido em plenária das 

associações representantes de municípios; 
XIV - três representantes da sociedade civil, escolhidos em plenária das 

entidades civis reconhecidamente de defesa dos direitos humanos, 
convocada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. 

Parágrafo único - Os representantes a que se referem os incisos IX a XIV 
terão mandato de dois anos, permitida uma recondução, ficando sua 
nomeação condicionada à prévia aprovação pela Assembléia Legislativa, por 
voto secreto, após argüição pública. 

Art. 5° - O Conselho de Defesa Social reunir-se-á por convocação do 
Governador do Estado, que poderá ouvir seus membros separadamente, 
quando a matéria não justificar a convocação do Conselho. 

Art. 6° - O Governador indicará o órgão do Poder Executivo que atuará 
como Secretaria-Geral do Conselho de Defesa Social, à qual incumbirá a 
execução das atividades permanentes necessárias ao exercício da 
competência do Conselho. 

Art. 7° - Os órgãos e as entidades da administração pública estadual 
realizarão estudos, emitirão pareceres e prestarão a colaboração de que o 
Conselho de Defesa Social necessitar, mediante solicitação de sua 
Secretaria-Geral. 

Art. 8° - A participação efetiva ou eventual no Conselho de Defesa Social 
constituí serviço público relevante, vedada a remuneração de seus membros 
a qualquer título. 

Art. go - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 

~------------------------------------------------------------~ 



dias contados da data de sua publicação. 
Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1999. 
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Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Dalmo 
Ribeiro Silva. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 301/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 301/99, de autoria do Deputado Pastor George, que 
estabelece condição para o comércio de bebida alcoólica no Estado, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI ND 301/99 
Estabelece condição para o comércio de bebida alcoólica no Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcoólicas no Estado 

farão constar, de forma destacada, nos rótulos desses produtos as 
expressões "Proibida a venda a menores de 18 anos" e "O uso imoderado 
desta bebida faz mal à saúde". 

Parágrafo único - Ficam proibidas a circulação e a comercialização dos 
produtos cujo rótulo não esteja de acordo com o disposto no "caput" deste 
artigo. 

Art. 2° - Os fabricantes e distribuidores de bebidas alcóolicas adequarão 
seus produtos ao disposto nesta lei no prazo de sessenta dias contados da 
data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 483/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 483/99, do Governador do Estado, que altera a Lei n° 

9.380, de 18/12/86, que dispõe sobre o Instituto de Previdência dos 
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG -, foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
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268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 483/99 
Altera a Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais- IPSEMG 
- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O inciso I e os §§ 3° e 5° do art. 7° da Lei n° 9.380, de 18 de 

dezembro de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 7°- .......................................................................................... . 
I - a esposa e o marido, a companheira e o companheiro mantidos há mais 

de cinco anos, os filhos de qualquer condição menores de 21 anos ou 
inválidos; 

§ 3° - Inexistindo esposa ou marido com direito às prestações, a pessoa 
designada poderá, mediante declaração escrita do segurado, concorrer com 
os filhos deste. 

§ 5° - Mediante declaração escrita do segurado, os dependentes 
mencionados no inciso 111 deste artigo poderão concorrer com a esposa ou o 
marido, a companheira ou o companheiro ou a pessoa designada, salvo se 
existir filho com direito às prestações.". 

Art. 2° - O "caput" do art. 20 e o art. 22 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro 
de 1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 20 - O valor global da pensão será igual ao estipêndio de benefício do 
segurado. 

Art. 22 - Será concedido auxílio-funeral ao dependente de segurado 
falecido, ou ao representante da família, no valor correspondente às 
despesas realizadas, observado o limite equivalente ao estipêndio de 
benefício.". 

Art. 3°- Os incisos I e 11 do art. 24 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 
1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 24- ........................................................................................ . 
I -contribuição previdenciária mensal do segurado correspondente a: 
a) 8% (oito por cento) do respectivo estipêndio de contribuição até o limite 

de 20 vezes o vencimento mínimo estadual; 
z b) 4,8% (quatro vírgula oito por cento) incidentes sobre a parcela que 
~ exceder o limite estabelecido na alínea anterior, destinados exclusivamente 
r;: ao pagamento de pensão; 
~ 11 - contribuição previdenciária mensal da entidade empregadora 
~ correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da contribuição previdenciária e 
c: da mensalidade do pecúlio devidas pelo segurado a seu serviço;". 
~ Art. 4° - Os §§ 2° e 3° do art. 25 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 
al 
CD 
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1986, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 25- .......................................................................................... . 
§ 2°- O estipêndio de contribuição não poderá ser inferior a um vencimento 

mínimo estadual. 
§ 3° - No caso de acumulação permitida, o estipêndio de contribuição será 

calculado pela soma dos valores percebidos pelo segurado a título de 
proventos de aposentadoria, remuneração de cargo, emprego ou função 
pública.". 

Art. 5° - O "caput" do art. 34 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 34 - O IPSEMG não poderá despender com assistência médica, 
hospitalar, odontológica, farmacêutica e complementar, excluída a natureza 
jurídica, importância superior a 40% (quarenta por cento) da contribuição 
previdenciária prevista na alínea "a" do inciso I do art. 24, acrescida da 
respectiva contribuição da entidade empregadora.". 

Art. 6° - O IPSEMG fica autorizado a admitir servidores públicos estaduais 
que não se enquadrem na categoria de segurados compulsórios como 
contribuintes facultativos para fins de atendimento à saúde. 

§ 1° - O atendimento à saúde previsto no "caput" deste artigo será 
assegurado mediante o recolhimento de contribuição mensal a ser efetuado, 
por meio de carnê ou similar, diretamente no IPSEMG. 

§ 2° - O valor das contribuições, assim como os direitos e deveres dos 
contribuintes facultativos, serão definidos em deliberação aprovada pelo 
órgão de orientação superior do IPSEMG. 

§ 3° - As contribuições recolhidas na forma deste artigo ficam vinculadas, 
obrigatoriamente, ao atendimento à saúde. 

§ 4° - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor público municipal não 
conveniado do IPSEMG. 

§ 5° - Para a fixação do valor das contribuições a que se refere este artigo, 
será observado o equilíbrio atuarial e financeiro relativo ao benefício. 

Art. 7° - O IPSEMG fica autorizado a receber a inscrição, pelo segurado 
compulsório, para fins de assistência à saúde, das seguintes pessoas, além 
das mencionadas no § 6° do art. 7° da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 
1986: 

I - ascendentes; 
11 -filhos solteiros maiores de 21 anos; 
111 -filhos adotivos e enteados maiores de 21 anos, desde que solteiros; 
IV - irmão solteiro maior de 18 anos e irmã solteira maior de 21 anos que 

vivam sob a dependência econômica do segurado. 
Parágrafo único - O disposto nos §§ 1°, 2°, 3° e 5° do art. 6° desta lei aplica-

se à assistência à saúde das pessoas referidas nos incisos I a IV do "caput" 
deste artigo. 
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Art. 8°- Esta lei entra em vigor no primeiro dia do mês seguinte àquele 

em que se completarem 90 dias da data de sua publicação. 
Art. 9°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 512/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 512/99, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 

que institui a Defensoria da Pessoa Idosa, foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 512/99 
Institui a Defensoria da Pessoa Idosa. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Defensoria da 

Pessoa Idosa, na estrutura organizacional da Defensoria Pública do Estado. 
Art. 22- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 32- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Dalmo 

Ribeiro Silva. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 523/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 523/99, do Deputado Paulo Pettersen, que altera 

dispositivos da Lei n° 11.744, de 16/1/95, que cria o Fundo Estadual de 
Desenvolvimento Rural, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 523/99 
Altera dispositivos da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, que cria o 

Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - O art. 2° da Lei n° 11.7 44, de 16 de janeiro de 1995, fica acrescido 

~--------------------------------------------------------_J 
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dos seguintes incisos IV e V: 

"Art. 2°- .................................................................................... . 
IV - à execução de programas que visem a incentivar a produção, a 

industrialização e a comercialização de determinado produto agrícola; 
V - à execução de programas que visem à criação de empregos e ao 

aumento da renda do meio rural, especialmente por meio de ações voltadas 
para o pequeno e para o médio produtor.". 

Art. 2°- Ficam revogados o inciso IV do art. 9° e o inciso 111 do art. 12 da Lei 
n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995. 

Art. 3° - O inciso 111 do art. 3°, o inciso 11 do art. 5°, os incisos 11 a VI do art. 
7° e o inciso I do art. 12 da Lei n° 11.7 44, de 16 de janeiro de 1995, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 3°- ..................................................................................... . 
111 - as associações de produtores rurais, devidamente legalizadas, que 

participem de programas executados pelas entidades condutoras da política 
agrícola do Estado. 

Art. 5°- ...................................................................................... . 
11 - excepcionalmente, sob a forma de liberação de recursos a pequenos 

produtores rurais e a associações de pequenos produtores rurais, 
devidamente legalizadas, no âmbito de programas especiais definidos pelo 
Grupo Coordenador, desde que se utilize, exclusivamente,. a fonte de 
recursos prevista no inciso IV do art. 4° desta lei. 

Art. 7°- ..................................................................................... . 
11 - financiamentos para investimentos fixos e semifixos com prazo máximo 

de quinze anos, incluída a carência, que será de, no máximo, cinco anos; 
111 -financiamentos para custeio agrícola e para capital de giro das pessoas 

jurídicas com prazo máximo de dois anos, incluída a carência, que será de, 
no máximo, doze meses; 

IV - reajuste monetário na forma definida pelo Poder Executivo para cada 
programa a ser sustentado pelo Fundo; 

V- taxa de juros de, no máximo, 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 
microprodutores e os pequenos produtores; 

VI - garantias reais ou fidejussórias, isoladas ou cumulativas, a critério do 
agente financeiro; 

Art. 12- ........................................................................................ . 
I - analisar, do ponto de vista da viabilidade técnica e econômica, os 

programas de que trata o art. 2° desta lei e decidir sobre o enquadramento do 
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Fundo.". 

Art. 4°- Os arts. 8°, 10 e 11 da Lei n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8° - O FUNDERUR terá como gestora a Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e como agente financeiro, o Banco de 
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. 

§ 1° - O BDMG atuará como mandatário do Estado para contratar operação 
de financiamento com recursos do Fundo e para efetuar a cobrança dos 
créditos concedidos, devendo, para tanto, recorrer às medidas 
administrativas e judiciais necessárias. 

§ 2° - O agente financeiro fará jus à comissão de 3% (três por cento) ao 
ano, a título de remuneração pela prestação de serviço, incluída na taxa de 
juros e incidente sobre o saldo devedor reajustado dos financiamentos. 

§ 3° - Poderá ser definida, também, em cada programa, uma taxa de 
abertura de crédito de, no máximo, 2% (dois por cento ) do valor do 
financiamento. 

§ 4°- O agente financeiro poderá celebrar convênios com outras entidades 
públicas do Estado para operacionalização dos financiamentos, desde que a 
remuneração da entidade conveniada, se houver, esteja incluída na 
remuneração do agente financeiro nos termos dos §§ 2° e 3° deste artigo. 

§ 5° - Fica o agente financeiro autorizado a transigir, para efeito de acordo, 
em caso de inadimplemento, observados os critérios estabelecidos em cada 
programa, excluídos os casos comprovados de sonegação fiscal. 

Art. 1 O - Compete ao agente financeiro do Fundo: 
I - analisar os pleitos de financiamento; 
11 - deliberar sobre o enquadramento dos pleitos de financiamento no 

âmbito dos programas e ações sustentados pelo Fundo, podendo, para tanto, 
consultar o Grupo Coordenador e o CEPA; 

111- aplicar os recursos do Fundo, obedecendo ao disposto nos arts. 5°, 6° e 
7° desta lei; 

IV - decidir sobre a aprovação dos pleitos de financiamento e contratar as 
operações aprovadas; 

V - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa, conforme 
definições da Secretaria de Estado da Fazenda; 

VI - promover a cobrança dos créditos concedidos em todas as instâncias, 
inclusive na esfera judicial; 

VIl - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à sua 
disposição, encaminhando-os à gestora do Fundo. 

Art. 11 - Integra o Grupo Coordenador um representante de cada um dos 
seguintes órgãos e entidades: 

I - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
11 - Secretaria de Estado da Fazenda; 

~------------------------------------------------------------~ 
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IV- Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG -; 
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VI - órgão ou entidade integrante do Sistema Operacional de Agricultura, a 
ser indicado pelo Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. 

Art. 5°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia relatora - Marco Régis - Dalmo 

Ribeiro Silva. ' 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 620/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 620/99, de autoria dos Deputados Alberto Pinto Coelho 

e João Leite, que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório 
da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC -, 
foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Cumpre esclarecer que foram suprimidas as informações constantes no 
final do parágrafo único do art. 1°, as quais já integram o "caput" do artigo. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 620/99 
Dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa 

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A pensão por morte de contribuinte obrigatório da Caixa 

Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC -, de 
responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do art. 74 
da Lei n° 11.406, de 28 de janeiro de 1994, é devida aos beneficiários na 
proporção de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do servidor à época 
de seu falecimento. 

Parágrafo único -Tem direito à pensão estabelecida no "caput" deste artigo 
o beneficiário de contribuinte obrigatório cujos descontos em favor da CBGC 
tenham sido iniciados pelo menos doze meses antes da vigência da Lei n° 
11.406, de 28 de janeiro de 1994. 

Art. 2°- Para os efeitos desta lei, são beneficiários da pensão: 
I - o cônjuge sobrevivente; 
11 - o cônjuge que se encontrava separado do servidor à época de seu 

falecimento, se titular de direito a alimentos; 
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111- os filhos menores, incapazes ou interditos; 
IV - o irmão órfão, menor ou incapaz, assim declarado na forma do inciso V 

do parágrafo único do art. 8° desta lei, na hipótese de não concorrer com os 
beneficiários previstos nos incisos anteriores; 

V - o companheiro, assim considerado nos termos da lei civil, enquanto não 
constituir nova união. 

Art. 3° - Metade da pensão será devida ao cônjuge supérstite, e a outra 
metade, dividida igualmente entre os filhos. 

§ 1°- A pensão será concedida integralmente ao cônjuge sobrevivente, se 
com ele não concorrer filho do casal ou do servidor falecido. 

§ 2° - Não concorre com o cônjuge o companheiro, ainda que preencha os 
requisitos da lei civil. 

Art. 4° - A cota-parte da pensão que cabe ao cônjuge supérstite, na 
hipótese de seu falecimento, reverterá em favor dos demais beneficiários, em 
partes iguais, extinguindo-se a cota de cada um quando ocorrer a 
maioridade, casamento, falecimento ou cessação da incapacidade. 

Art. 5° - Reverterá em favor do cônjuge supérstite a cota-parte dos filhos 
que se casarem, atingirem a maioridade, falecerem ou forem declarados 
capazes. 

Art. 6° - Na falta dos beneficiários previstos no art. 2° desta lei, a pensão 
poderá ser requerida pelos pais do servidor, caso comprovem sua 
dependência econômica em relação a este à época do falecimento. 

Art. 7° - Para efeito da comprovação da qualidade de companheiro prevista 
no inciso V do art. 2° desta lei, deverá ser apresentada sentença judicial em 
ação específica, dispensada esta na hipótese de existirem filhos comuns, 
observado o disposto no § 2° do art. 3°. 

Art. 8° - O processo contendo a documentação para obtenção da pensão 
de que trata o art. 1 o desta lei será encaminhado pela Secretaria de Estado 
de Recursos Humanos e Administração- SERHA- à Secretaria de Estado da 
Fazenda, para análise e decisão quanto ao direito do requerente. 

Parágrafo único - O processo de habilitação referido no "caput" deste artigo 
conterá: 

I - requerimento dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda; 
11 - atestado de óbito do servidor; 
111- certidão de casamento ou comprovação de união estável; 
IV - certidão de nascimento, conforme o caso; 
V - laudo médico, expedido por serviço público de saúde ou sentença 

judicial, quando se tratar de beneficiário incapaz; 
VI -comprovação de dependência econômica; 
VIl - declaração da CBGC de que o cônjuge ou o companheiro era 

contribuinte obrigatório da entidade. 
Art. go - A pensão será devida e paga ao beneficiário a partir da data do 

~------------------------------------------------------------~ 



óbito do contribuinte obrigatório da CBGC, desde que requerida até 
sessenta dias da data do falecimento. 

1296 

§ 1° - Esgotado o prazo previsto no "caput" deste artigo, a pensão será 
paga a partir da data do requerimento do interessado. 

§ 2° - Se o óbito tiver ocorrido em 1999, o pagamento do benefício será a 
partir da data do falecimento, desde que requerido até sessenta dias da 
vigência desta lei. 

Art. 1 O - Compete à SERHA o controle das condições de manutenção do 
benefício para cada pensionista, de acordo com exame periódico dos 
documentos correspondentes. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir de 21 de janeiro de 1999. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Dalmo 

Ribeiro Silva. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

-O Sr. Presidente despachou, em 16/12/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Edson Rezende, dando ciência à Casa do falecimento da 

Sra. Edméia Ferreira Passos, ocorrido em 7/11/99, nesta Capital. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Da Deputada Elbe Brandão, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 
José Aparecido Martins, ocorrido em 15/12/99, em Porteirinha. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Marco Régis (2), dando ciência à Casa do falecimento dos 
Srs. Pedro Dias, ocorrido em 29/11/99, em Muzambinho, e Lysâneas Maciel, 
ocorrido em 6/12/99, no Rio de Janeiro, RJ. (-Ciente. Oficie-se.) 

Da Deputada Maria Olívia, dando ciência à Casa do falecimento do Pe. 
José Tavares de Morais, ocorrido em 16/12/99, em Japaraíba. (- Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência à Casa do recebimento, 
pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, do Troféu Ouro do Prêmio 
Qualidade e Produtividade do Registro Mercantil. (-Ciente. Oficie-se.) 



r.:: 
~ 
~ 
§ 
o 
:S 
<D 

"O 
Cl 
<D 

~ 

BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATA 

1297 

ATA DA 106a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 16/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo, Gil Pereira e 

Eduardo Brandão 
Sumário: Comparecimento- Abertura -1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Mensagem n° 75/99 (encaminha a indicação dos titulares 
do IPEM-MG e da FAOP), do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 765 
a 771/99 - Requerimentos n°s 1.026 a 1.029/99 - Requerimentos dos 
Deputados lrani Barbosa, Eduardo Hermeto e outros e Elaine Matozinhos -
Proposições Não Recebidas: Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de 
Saúde, de Meio Ambiente, de Educação, de Transporte e de Assuntos 
Municipais e dos Deputados Marco Régis (2), Elbe Brandão, Edson Rezende, 
Carlos Pimenta, Amilcar Martins, Alberto Pinto Coelho e Maria Olívia -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel Martini, Alberto Bejani, 
Doutor Viana, Paulo Piau e João Leite - Questão de ordem - 2a Parte (Ordem 
do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; 
deferimento- Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final 
do Projeto de Lei n° 523/99; aprovação- 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente 
- Discussão e Votação de Proposições: Requerimento da Deputada Maria 
Olívia; aprovação - Inexistência de "quorum" qualificado para a votação de 
propostas de emenda à Constituição - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei n° 705/99; requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; deferimento; 
discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, Mauro Lobo, Paulo Piau, João 
Leite, Carlos Pimenta, Alberto Bejani, Aílton Vilela, Sebastião Costa, 
Sebastião Navarro Vieira, Amilcar Martins, Paulo Pettersen e Miguel Martini; 
requerimento da Deputada Elaine Matozinhos; deferimento; questão de 
ordem; leitura do § 1 o contido na Emenda n° 6; votação do projeto, salvo 
emendas e destaques; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; 
verificação de votação; ratificação da aprovação; questões de ordem; leitura 
do art. 5°; votação do art. 5°; aprovação; verificação de votação; ratificação 
da aprovação; questão de ordem; leitura do art. 7°; votação do art. 7°; 
aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; questão de 
ordem; leitura do art. 13; discurso do Deputado Miguel Martini; votação do art. 
13; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação; questão de 
ordem; leitura do item 3.2.4 da Tabela A contida no Anexo I do projeto; 
discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Alencar da Silveira Júnior; 

~--------------------------------------------------------~ 
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votação do item 3.2.4 da Tabela A contida no Anexo I do projeto; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de ordem; 
leitura do § 7° do art. 90 da Lei n° 6. 763, de 1975, contido no art.1 ° do 
projeto; votação; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; 
prejudicialidade das Emendas n°s 3 e 4; questão de ordem; leitura das 
Emendas n°s 1, 2 e 5; questão de ordem; votação das Emendas n°s 1, 2 e 5, 
salvo subemendas e destaques; aprovação; verificação de votação; 
ratificação da aprovação; leitura da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1; 
discurso~ dos Deputados Durval Ângelo e Sebastião Navarro Vieira; votação 
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda 
n° 1; leitura da Subemenda n° 1 à Emenda n° 5; votação da Subemenda n° 1 
à Emenda n° 5, salvo destaque; aprovação; verificação de votação; 
ratificação da aprovação; questão de ordem; votação da Emenda n° 2; 
rejeição; votação da Emenda n° 5; discurso do Deputado Miguel Martini; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; leitura da Emenda n° 
6; discursos dos Deputados Sebastião Costa e Carlos Pimenta; votação da 
Emenda n° 6, salvo destaque; aprovação; verificação de votação; ratificação 
da aprovação; questão de ordem; leitura do § 1 o contido na Emenda n° 6; 
votação do § 1° contido na Emenda n° 6; rejeição; leitura da Emenda n° 7; 
discursos dos Deputados Durval Ângelo e Paulo Piau; aprovação; 
declarações de voto - Prorrogação da reunião - Discursos dos Deputados 
Alencar da Silveira Júnior e Alberto Bejani- Questão de ordem -Votação, em 
1° turno, do Projeto de Lei n° 239/99; votação do Substitutivo n° 1; salvo 
emendas; aprovação; votação da Emenda n° 2; aprovação; votação da 
Emenda n° 1; rejeição; declaração de voto - Suspensão e reabertura da 
reunião - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 753/99; discurso do 
Deputado Mauro Lobo; apresentação das Emendas n°s 2 a 4; encerramento 
da discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno; votação da Emenda n° 1; rejeição; verificação de 
votação; ratificação da rejeição; leitura da Emenda n° 2; votação da Emenda 
n° 2; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; leitura da 
Emenda n° 3; votação da Emenda n° 3; rejeição; leitura da Emenda n° 4; 
questão de ordem; votação da Emenda n° 4; aprovação - Discussão, em 2° 
turno, do Projeto de Lei n° 401/99; aprovação na forma do vencido em 1° 
turno; declarações de voto- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Resolução 
n° 166/99; aprovação na forma do vencido em 1 o turno; declaração de voto -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 228/99; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno, com a Emenda n° 1 -Discussão, em 2° turno, do Projeto 
de Lei n° 678/99; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; 
votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; aprovação; leitura da Emenda n° 
1; questão de ordem; votação da Emenda n° 1; aprovação - Questão de 
ordem - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de 
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Redação Final do Projeto de Lei Complementar n° 20/99; discurso do 
Deputado Marco Régis; encerramento da discussão; aprovação - Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 267, 301, 483, 512 e 620/99; 
aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 229/99; 
encerramento da discussão; discurso do Deputado Alberto Bejani; questão de 
ordem - Encerramento. 

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio 
Andrade- Antônio Carlos Andrada- Antônio Genaro- Antônio Júlio- Antônio 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos 
- Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Glycon Terra 
Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - 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 - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria José 
Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo 
Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento 
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14h11 min, a lista de 

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

1a Parte 
1 a Fase (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Luiz Fernando Faria, 2°- Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Arlen Santiago, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"MENSAGEM N° 75/99* 
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 1999. 

~ 
(L_JJ 

~------------------------------------------------------------~ 
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Senhor Presidente, 
Em atenção ao disposto no art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado e à 

decisão do Supremo Tribunal Federal, cumpre-me encaminhar, para 
apreciação desse Poder, os nomes do Dr. Wilton Braga de Oliveira, 
designado para responder pelo cargo de Diretor-Geral do Instituto de Pesos e 
Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG -, e do Dr. Hérzio Geraldo 
Bottrel Mansur, designado para responder pelo cargo de Presidente da 
Fundação de Arte de Ouro Preto- FAOP. 

Atenciosamente, 
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais." 
-À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação, encaminhando a 

segunda relação de liberações de recursos para escolas estaduais e 
municípios, relativa a novembro.(- À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Marco Cícero Arantes de Araújo, Coordenador Jurídico da 
CASEMG, prestando informações sobre a concessão do 14° salário aos 
funcionários dessa Companhia. (-À Comissão de Fiscalização Financeira.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI W 765/99 

Declara de utilidade pública a Comunidade Kolping Rainha da Paz, com 
sede no Município de Ribeirão das Neves. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Comunidade Kolping Rainha 

da Paz, com sede no Município de Ribeirão das Neves. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Durval Ângelo 
Justificação: São inegáveis os relevantes serviços prestados pela 

Comunidade Kolping Rainha da Paz, que ajuda de maneira desinteressada e 
bastante comprometida os moradores da região. 

A entidade objetiva tornar auto-sustentável a comunidade, realizando 
cursos de formação profissional, orientação aos jovens e assistência social. A 
declaração de sua utilidade pública permitirá que se torne apta a alçar 
projetos maiores no desenvolvimento de suas atividades. 

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá o 
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deste projeto de lei. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 766/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de 

Boa Vista, com sede no Município de Jabuticatubas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos 

Moradores de Boa Vista, com sede no Município de Jabuticatubas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1999. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de Boa Vista, com 

sede em Jabuticatubas, é uma entidade filantrópica, destinada a atividades 
assistenciais. Está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, 
conforme atesta o Prefeito Municipal de Jabuticatubas, Sr. Álvaro Marcus da 
Fonseca. 

A referida entidade não remunera seus Diretores, não distribui lucros, 
vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob 
nenhuma forma, destinando a totalidade de suas rendas apuradas ao 
atendimento beneficente e gratuito, de acordo com as suas finalidades 
estatutárias. 

Com seus atos constitutivos registrados no Cartório do Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas da Comarca de Jabuticatubas, sob o n° 035, Livro A-1, 
desde 30/12/83, a entidade tem como principais finalidades estimular o 
espírito comunitário, desenvolvendo programas de proteção à saúde, à 
maternidade, à família, à infância e à velhice, de divulgação da cultura e 
proteção ao meio ambiente. Enfim, busca assistir as famílias carentes da 
comunidade de Boa Vista, no Município de Jabuticatubas. 

Pelas razões expostas, conto com o parecer dos nobres pares pela 
aprovação deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 767/99 
(Ex-Projeto de Lei n° 1.967/98) 

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Nova Luz Vazantina, com 
sede no Município de Vazante. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

~--------------------------------------------------------~ 
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Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Nova Luz 

Vazantina, com sede no Município de Vazante. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 14 de dezembro de 1999. 
Antônio Andrade 
Justificação: Por se tratar de uma instituição voltada para o crescimento 

moral, social e intelectual do homem e para a busca de melhor qualidade de 
vida da comunidade vazantina, contamos com o apoio de nossos pares para 
que à Loja Maçônica Nova Luz Vazantina seja concedido o título declaratório 
de utilidade pública. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 768/99 
Declara de utilidade pública a entidade Coral Os Pequenos Rouxinóis de 

Divinópolis, com sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a entidade Coral Os Pequenos 

Rouxinóis de Divinópolis, com sede nesse município. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: Em funcionamento há mais de trinta anos, o Coral Os 

Pequenos Rouxinóis de Divinópolis vem cultivando e difundindo a arte 
musical na forma do canto coral. 

A entidade toma a si a responsabilidade de oferecer educação musical a 
crianças e adolescentes, com seriedade e disciplina, tendo se apresentado 
em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Vale considerar, a 
propósito, que a musicalização, quando ensinada por pessoas competentes, 
auxilia no aperfeiçoamento da socialização, da alfabetização e da 
inteligência. 

Sendo uma entidade de elevado conceito, reconhecida internacionalmente 
por sua arte dedicada a Deus, por certo, também, terá o reconhecimento dos 
nobres colegas, que se empenharão em aprovar este projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 769/99 
Declara de utilidade pública o Instituto Técnico para a Educação e a Cultura 

- ITEC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Técnico para a 

Educação e a Cultura - ITEC -, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Marcelo Gonçalves 
Justificação: O Instituto Técnico para a Educação e a Cultura é uma 

sociedade civil de caráter educativo, técnico, cultural, científico e social. Tem 
por objetivo assessorar as entidades sindicais, comunitárias e educativas na 
elaboração e execução de projetos e estudos visando à formação profissional 
e humanística dos trabalhadores e ao aperfeiçoamento de seus dirigentes. 

Além disso, promove convênios com instituições nacionais e internacionais 
para a realização de projetos e campanhas de interesse dos trabalhadores, 
de suas entidades e da população. 

Pelas razões aduzidas, conclamamos o apoio dos nobres Deputados para 
a aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 770/99 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 

de Pindaíbas, com sede no Município de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Pindaíbas, com sede no Município de Patos de Minas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1999. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Pindaíbas foi 

fundado em 1988 e tem por finalidades precípuas desenvolver programas 
agrícolas, promover intercâmbio entre a comunidade rural e urbana, bem 
como realizar eventos sociais e atividades recreativas, com vistas ao bem-
estar da comunidade onde está situada. 

Além do mais, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada 
de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres 
colegas ao título declaratório proposto. 

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

PROJETO DE LEI N° 771/99 

~------------------------------------------------------------~ 
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Dispõe sobre dispensa de certidão negativa de débito do INSS aos 
municípios que possuam fundo de previdência próprio. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1°- Os municípios que possuírem fundo de previdência instituído para 
seus servidores ficam dispensados de apresentar certidão negativa de débito 
- CND - do INSS, para celebração de convênio ou contrato com o Estado de 
Minas Gerais ou com qualquer órgão ou instituição da administração direta 
ou indireta do Estado. 

Art. 2° - Para se beneficiar da isenção disposta no artigo anterior, o 
município interessado deve declarar a existência do Fundo de Previdência 
Municipal para seus servidores. 

Art. 3° -Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 4 o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Wanderley Ávila 
Justificação: Pela norma do parágrafo único do art. 149 da Constituição 

Federal, os municípios podem cobrar contribuições de seus servidores para o 
custeio da previdência social. Vários municípios de Minas Gerais já 
instituíram o regime próprio de previdência social para seus servidores. 

O INSS, contudo, vem negando o exercício desse direito aos municípios e, 
conseqüentemente, negando-lhes a expedição do CND, documento que é 
exigido pelo Estado e por seus órgãos para firmar convênio com os 
municípios. Essa exigência funciona como uma espécie de ameaça aos 
municípios que não se submeterem ao império do INSS. 

De outra forma, se o município possui previdência própria para seus 
servidores, ele não pode ser considerado devedor do INSS, tornando-se, 
assim, dispensável a exigência do CND do INSS para que os municípios 
firmem contrato com o Estado e seus órgãos da administração direta ou 
indireta. 

Este projeto de lei objetiva livrar nossos municípios da ameaça do INSS. 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.026/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja formulada 

manifestação de congratulações com os jornalistas Evaldo Sérgio, Déa 
Januzzi, Francis Rose e Sandra Kiefer, do jornal "Estado de Minas", pela 
conquista do Prêmio Essa de Jornalismo com a série de reportagens 
"Criança no Lixo, Nunca Mais".(- À Comissão de Transporte.) 

N° 1.027/99, do Deputado Luiz Tadeu Leite, solicitando seja formulada 
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José Aparecido Martins, ex-
Prefeito de Porteirinha. (-À Comissão de Administração Pública.) 
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N° 1.028/99, da Comissão de Assuntos Municipais, solicitando seja 

formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado e ao 
Procurador-Geral de Justiça com vistas a que se aprofunde a apuração das 
possíveis irregularidades apontadas em matéria publicada no jornal "Folha de 
S. Paulo", em 28/11/99, sobre a emissão de notas frias pelas Prefeituras 
Municipais.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 1.029/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja enviado ofício ao 
Ministro da Saúde, com vistas a autorizar a realização de uma sindicância 
administrativa na Prefeitura Municipal de Montes Claros, com a finalidade de 
apurar irregularidades ocorridas na utilização dos recursos do SUS, conforme 
cópias de denúncias e de relatórios da Comissão Legislativa de Inquérito da 
Câmara Municipal de Montes Claros e de auditoria da Secretaria de Estado 
da Saúde.(- À Comissão de Saúde.) 

Do Deputado lrani Barbosa, solicitando seja formulado convite ao ex-
Presidente Fernando Collor de Mello para proferir palestra sobre o 
MERCOSUL. 

Do Deputado Eduardo Hermeto e outros, solicitando seja o contrato com a 
firma Preview Produções Ltda. prorrogado até que se conclua o processo 
licitatório em curso, para a escolha da empresa que gerenciará a TV 
Assembléia.(- Distrbuídos à Mesa da Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Elaine 
Matozinhos. 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
Do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja enviado ofício ao 

Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, com vistas a que se 
realize o asfaltamento da estrada que liga a MG-122 à entrada da UVALE, 
dando acesso à Colonização I, no Município de Porteirinha. (- Idêntica 
proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Elbe Brandão.) 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Direitos Humanos, de Saúde, de Meio Ambiente, de Educação, de Transporte 
e de Assuntos Municipais e dos Deputados Marco Régis (2), Elbe Brandão, 
Edson Rezende, Carlos Pimenta, Amilcar Martins, Alberto Pinto Coelho e 
Maria Olívia. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já estamos 

chegando ao final desta sessão legislativa, e é hora de fazermos um pequeno 
balanço do nosso trabalho, da atuação desta Casa e até mesmo do trabalho 
frente à UNALE. 

~------------------------------------------------------------~ 
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Infelizmente, não poderemos encerrar esta sessão legislativa 

satisfeitos como era de se esperar, porque deveremos, apesar da resistência 
do voto contrário da Oposição, encerrar o ano dando um presente de grego 
para a sociedade mineira. Teremos aumentos absurdos de taxas, mais 
sacrifícios para a sociedade mineira, impostos por este Governo eleito pelo 
povo com a promessa de melhorar sua situação. Estaremos, até o momento 
da votação, esperando que os parlamentares tomem uma posição contrária 
ao absurdo desse projeto de 129 taxas. Algumas foram reduzidas pela 
atuação sistemática da Oposição e, até mesmo, pela sensibilidade de alguns 
Deputados da Situação, do relator e do próprio Deputado Antônio Júlio. 
Gostaríamos de terminar este ano dizendo ao povo mineiro que temos o 
melhor Estado; que, para o ano que vem, as perspectivas são melhores e 
teremos menos impostos. Mas, infelizmente, vamos terminar o ano sem a 
reforma tributária, porque Fernando Henrique Cardoso, no Governo Federal, 
não a deseja. E vamos terminar o ano, em Minas Gerais, com mais taxas 
recaindo sobre a sociedade e o povo mineiro. 

Vejam os senhores que, ainda nesta tarde, estaremos denunciando, 
advertindo e tentando demover os nobres pares desta Casa da intenção de 
votar essas taxas. Esperamos que todos percebam o grande mal que 
causarão à sociedade mineira. Além de todas as taxas absurdas, teremos, 
em certos casos, quase 50% de aumento no IPVA. São R$45,00 a mais para 
cada dono de veículo. Outra emenda vai taxar o telefone. Quem possui 
telefone pagará mais R$2,50. Mas, se tiver Internet ou TV a cabo, terá 100% 
de aumento. O que me preocupa é que iniciaremos o ano pagando impostos 
do ar, porque ainda não foram criadas as taxas. Que não nos ouça o 
Governador, senão mandará mais uma emenda para aprovar o imposto 
sobre o ar. Conseguimos que só entrasse na pauta de hoje o assunto 
referente à criação de taxas, já que queriam votá-lo ontem. Hoje, nos jornais 
de circulação de Minas Gerais, vimos, como se fosse uma vitória do Governo, 
o aumento de 63% nas contas da CEMIG. 

A inflação não chegará a 10%, os salários estão defasados, o desemprego 
é crescente, e a energia elétrica está 63% mais cara. Não fosse suficiente o 
aumento da energia elétrica, 106 novas taxas são colocadas em cima da 
sociedade. Não fosse suficiente isso, 18% a mais nas operações de "leasing" 
para carro novo e 12% para carro usado. E a desculpa é dizer que quem vai 
pagar é o comerciante. Ora, é lógico que o comerciante vai repassar para o 
comprador. Mas é óbvio - dizem que o pior cego é aquele que não quer ver -
que será repassado para o usuário. Não fosse suficiente isso- e aí deixamos 
uma interrogação -, talvez o DPVAT corrigisse, realmente, uma distorção. 
Não tivemos tempo de ouvir ninguém, de discutir, e o medo que temos é que 
serão cobrados mais R$10,00 para cada carro, para o DPVAT. E nos 
perguntamos: será que foi para isso que o Governador Itamar Franco foi 



z 
~ 
I 
~ 

~ 
.êí 
§ 
o c 
CD 

""O 
d 
CD -< 

1307 
eleito? Será que nós, parlamentares, fomos eleitos para isso? 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)- Deputado Miguel Martini, quero 
usar este aparte que me concede, em primeiro lugar, para dizer que 
compartilho, com profundo pesar, desse seu sentimento, que é, na verdade, 
de frustração. Apesar do esforço feito pela Oposição desta Casa, da 
seriedade com que tentamos denunciar e fiscalizar o Poder Executivo, as 
coisas não acontecem da forma como desejamos. Nós, da Assembléia como 
um todo, estamos dando, como disse, um presente de grego à população. Ao 
mesmo tempo em que compartilho desse sentimento de frustração, tenho a 
certeza de que, da minha parte, da parte de toda a Oposição e da parte de V. 
Exa., essa frustração não irá, nunca, se transformar num sentimento de 
desânimo e de inação; não vamos nunca entregar os pontos. 

Quero cumprimentar V. Exa. pela sua trajetória nesta Casa, particularmente 
neste ano em que pude ter um convívio mais de perto com V. Exa., que é um 
guerreiro, homem que acredita no que faz, que tem argumentos, não entrega 
os pontos, vai à luta, defende com bravura seu ponto de vista e, por isso 
mesmo, merece o respeito e a admiração não apenas de todos nós, da 
Oposição, mas de todos os Deputados desta Casa e de toda a população de 
Minas Gerais. Cumprimento V. Exa., que simboliza, nessa sua luta - que não 
é solitária, porque tem ao seu lado companheiros que dão suporte para isso -
, o espírito de luta e de defesa do interesse público, que deve ser a direção 
de todos os parlamentares. Parabéns a V. Exa. 

O Deputado Miguel Martini* - Obrigado, Deputado Amilcar Martins. Quero 
dizer que muita coisa boa aconteceu nesta Casa. Podemos dizer que todas 
as reformas ocorridas no IPSEMG, para melhor, como a criação do Conselho 
Deliberativo, com a participação dos funcionários e dos beneficiários da 
instituição, a retirada do regime de caixa único e a supressão do teto de 
R$2.400,00 para a contribuição, foram avanços provocados por uma CPI 
instalada nesta Casa e que ofereceu essas alternativas, esse aprimoramento. 

Muito ainda há para melhorar. O débito do Governo para com o IPSEMG 
deve ser assumido e cumprido. Esperamos até uma reformulação, para a 
próxima sessão legislativa, se houver decisão política do Governador, de 
uma solução para a questão previdenciária do Estado. Mas alguns avanços 
esta Casa já conseguiu. Temos a esperança de que, ao votarmos o 
orçamento deste ano, esta Casa dê mais um passo para aperfeiçoar os 
instrumentos e mecanismos de planejamento público. 

O Deputado João Leite (em aparte)- Deputado Miguel Martini, serei rápido. 
Estou acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Exa. Podemos 
ver como defende a importância do Poder Legislativo. Gostaríamos de dizer 
que este Poder, especialmente se unido com a sociedade, pode muito. Neste 
momento, estamos sentindo a necessidade da presença da sociedade civil 
nesta Casa. Estamos a poucos passos de dar um presente de grego para a 
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população, ou seja, mais R$45,00 de IPVA para cada proprietário de 
automóvel, independentemente do automóvel e do proprietário. Infelizmente, 
não vemos aqui aquelas representações que em outros tempos chegaram a 
fazer cartazes, mostrando os Deputados que votaram a favor de aumento de 
taxas. Agora, estamos assistindo à criação de mais de 100 taxas e mais 
R$45,00 de IPVA, ou CPMF da segurança, ou "narcotaxa", ou o que queiram 
chamar. Estamos vendo todos, os que pagaram por cartazes com fotos de 
Deputados, ausentes. Permitirão a votação, e, em janeiro, a população 
sentirá isso. A Oposição e V. Exa. fizeram o seu papel firme, e estaremos 
ainda encaminhando, mas lamentamos a ausência daquelas entidades tão 
combativas outrora, que agora estão distantes do parlamento, para defender 
o povo de Minas Gerais. Parabéns pelo seu pronunciamento, Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini* - Tentarei, rapidamente, dizer que graças a 
Deus, com a sensibilidade dos nobres pares desta Casa, aprovamos um 
instrumento de fiscalização da sociedade, ou seja, o SIAF-Cidadão. O 
cidadão poderá acompanhar a execução orçamentária do Estado, quanto 
recebe, quanto gasta, onde gasta e por que gasta. Esse mecanismo se 
origina de uma lei que aprovamos e que já está disponível. Aprovamos a 
moralização dos cartórios e o selo de fiscalização, com o qual teremos mais 
segurança nos atos de cartório, transparência e maior arrecadação, porque 
inibimos e acabamos de vez com a sonegação. Conseguimos descarrilar o 
"trem da alegria", que gerava benefícios a determinados grupos, 
considerados injustos e ilegais. Esse projeto era de minha autoria em 1989 e 
falava de outra coisa completamente diferente, ou seja, da celebração de 
convênios. Somente eu poderia retirar esse projeto. Assim, descarrilamos 
esse "trem da alegria", sacrificando o projeto de 1989. Terminamos o ano, 
aqui, na Assembléia, com um saldo bastante positivo. Enquanto Presidente 
da UNALE, conseguimos fazer com que essa entidade fosse respeitada nos 
cenários nacional e internacional. Criamos parlamentos regionais na 
Amazônia, para discutir a realidade da região. Criamos o do Sul; o nordestino 
lançaremos em 24 de fevereiro. Estamos criando o Código de Ética do 
Parlamento Brasileiro, que vai normatizar e dar maior ética à participação do 
parlamentar no Brasil inteiro, e a sociedade poderá acompanhar e até mesmo 
exigir. Estamos trabalhando, junto ao Congresso Nacional, para permitir que 
os maus parlamentares eleitos equivocadamente possam ser cassados pela 
própria sociedade. 

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que, apesar desse presente de 
grego, a atuação parlamentar desta Casa foi positiva. Obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sr. e Sras. Deputadas, 
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senhores da imprensa, amigos que estão nas galerias, ouvi, 
atentamente, as palavras do Deputado Miguel Martini. Ele disse praticamente 
tudo aquilo que estamos sentindo nos dias de hoje, a respeito do projeto tão 
conhecido, o "boeing 705", com suas emendas denominadas "rolhas". 

Nós, tachados como oposição, fomos surpreendidos com a votação desse 
projeto. Lamentavelmente, a população de Minas não sabe. Um jornal 
publicou que Deputados aprovaram novas taxas. O correto seria: Deputados 
do Palácio, Deputados da Situação, aprovam mais de 1 00 taxas e dão 
também o pagamento, pela população, de mais R$45,00 por ocasião do 
emplacamento de seus carros. Mesmo que seja um fusquinha, o dono irá 
pagar R$45,00 para equipar a Polícia de Minas, para, talvez, combater a 
criminal idade. 

Pergunto aos nobres amigos Deputados, aos senhores que nos honram 
com suas presenças nesta Casa e aos telespectadores da TV Assembléia: 
será que todos que estão na Polícia Civil merecem receber um material 
novo? 

Sabemos que existem várias pessoas que não merecem estar na polícia, 
pois cometem atos ilícitos e, às vezes, até mesmo fazem parte de quadrilha 
organizada neste Estado. É justo que, para isso, tenhamos que pagar mais 
R$45,00? Quem tem carro novo não está-se preocupando, mas esse não é o 
caso da maioria dos cidadãos, que compram seus carros com dificuldade. 
Por exemplo, um indivíduo que compra um fusquinha por R$900,00 pagará 
R$90,00 de IPVA mais uma taxa de R$45,00, ou seja, mais de 50% do valor 
total, para comprar material para a polícia! Essa é uma obrigação do 
Governo. A segurança, a educação, a saúde e o trabalho são obrigações 
constitucionais do Estado. E teremos que pagar por mais isso! 

Chegando em casa, ontem, por volta de meia-noite, resolvi, depois de ouvir 
tantas colocações nesta Casa e de assistir ao bloco da Situação defender 
ferrenhamente a cobrança de novas taxas, colocar uma música para relaxar 
e, quem sabe, dormir um pouco. Coloquei um disco de pagode, e comecei a 
querer cochilar. Entretanto, não saíam de minha cabeça algumas reflexões a 
respeito do Governador Itamar Franco. Pensava: "Puxa vida, conheço o 
Governador Itamar Franco; fomos Prefeitos da mesma cidade; apoiei-o para 
a Prefeitura, para Senador, na primeira e na segunda vez; para Vice-
Presidente da República; será que ele mudou? São tantas taxas!" De 
repente, o disco começou a tocar: "Ah! Eu tô maluco!". Aí, pensei: "É isso 
mesmo que está acontecendo". Só pode estar acontecendo isso, para se 
crírem 130 taxas novas, deixando o povo mineiro pelado com as mãos no 
bolso. Tomara que Itamar Franco ganhe para a Presidência da República e 
faça o mesmo com o FMI: dê-lhe um grande calote, tome-lhe tudo e ainda por 
cima deixe de pagar porque, em Minas, já estamos completamente 
desguarnecidos. O povo se deita e não sabe se acordará com uma nova 
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taxa. Poderemos ter surpresas ainda hoje. Esta Casa virou uma caixinha 
de surpresas. . . o Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Alberto BeJanl. 
Gostaria de complementar dizendo que me assustei assim como V. Exa. 
Alguns jornais e emissoras, hoje, divulgaram que a Bancada do PT não está 
permitindo a votação das taxas, mas em momento algum vi esse tipo de 
manifestação por parte daquele partido. Ao contrário, estamos acompanhado 
o seu apoio a esse "boeing 705". Algumas taxas devem ser cobradas, mas 
deveríamos ter tempo para analisá-las. Não vimos o PT manifestar-se contra 
essa cobrança do Governo Itamar Franco e Newton Cardoso, a fim de 
recolher recursos para a segurança pública. E concordo com V. Exa.: mais 
recursos! 

Deputado Alberto Bejani, chegou agora à Comissão de Direitos Humanos 
essa denúncia do Prefeito de Doresópolis. Foi interceptado pela polícia, 
colocado no chão e sofreu violências. A todo momento disse que era Prefeito 
de uma cidade. Estava com o carro da Prefeitura. Preciso denunciar o fato, 
pois, se fizeram isso com um Prefeito, em· um carro da Prefeitura, imaginem o 
que estarão fazendo com os cidadãos. Aqui consta o nome dos policiais e o 
número da viatura, que estaremos mandando para o Comando da Polícia. 

Precisamos de novas leis, e isso a Assembléia Legislativa não quer fazer. 
Precisamos de novos modelos, mas isso a Assembléia também não quer 
fazer. Quer é criar novas taxas. 

Falarei, a partir de agora, como o "boeing 705", ou seja, rapidamente. 
Ainda querem cobrar R$45,00 do fusquinha, a fim de bancar essa 

segurança pública. Concordo com V. Exa. Não. 
O Deputado Alberto Bejani - Deputado João Leite, eu disse ontem, aqui, 

que, dependendo do tipo de ação que estiver sofrendo em um assalto e, 
dependendo do cidadão da Polícia Civil que chegar, é melhor chamar outro 
ladrão para negociar com ele, porque senão perderá mais. Hoje, recebi um 
telefonema de um cidadão da Polícia Civil que não quis se identificar - para 
mim já é um covarde -, dizendo o seguinte: o senhor está-se arriscando ao 
falar essas coisas, porque sou honesto. Disse-lhe: se o senhor é honesto, 
não tem de temer nada. Estou falando para o desonesto, para aquele que 
está vestindo a capa da polícia e se passa por bonzinho. No entanto, 
sabemos o que faz. 

Assim, não retiro o que disse e digo mais: isso não acontece somente em 
Minas. No Estado do Rio a situação é a mesma. Agora, temos de lutar pelo 
nosso Brasil, que se chama Minas Gerais. E aqui é preciso passar um pente 
fino na Polícia Civil, colocando pessoas decentes em seu quadro, a exemplo 
de muitas que estão lá. Mas é preciso tirar aquelas que não são decentes, 
para que tenhamos orgulho, novamente, de falar que moramos em Minas 
Gerais. 
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O Deputado Durval Ângelo colocou ontem que não se usa nesse tipo 

de projeto que estamos votando o nome "rolha". Na verdade, não é nem 
"rolha" mais, porque temos de engolir e ficar totalmente à mercê daquilo que 
o Governo quer, e esta Casa, onde a maioria está nas mãos do Governo, faz 
o que ele quer. Não duvido nada se, de repente, o Governador Itamar Franco 
mandar ainda hoje um projeto mudando o Natal para o dia 28 de dezembro e 
a passagem de ano para o dia 1 O de janeiro. E não duvido nada de esta 
Casa ainda votar a favor, depois das taxas absurdas que foram votadas. 
Agora, o proprietário de um carrinho velho pagar R$45,00 de IPVA para dar 
"revolvinho" novo, espingarda nova e carrinho mais novo para a Polícia Civil 
está errado. A Polícia Civil não é para investigação? Se é uma polícia de 
investigação, por que tem de andar com carro todo fantasiado e sirene 
ligada? Para avisar ao bandido que está chegando para investigar? A polícia 
de investigação deve ser descaracterizada, a fim de investigar, trazer os 
resultados e, depois, prender o cidadão. Isso não pode ser feito dessa 
maneira. Tenho a certeza de que essas coisas mudarão no Brasil. A Polícia 
Civil não pode ter carro pintado nem sirene. O carro tem de ser 
descaracterizado. Mas não é isso que estamos vendo. Parece que os 
bandidos estão entrosados com a polícia, porque, quando a polícia vai 
prender alguém, liga a sirene 1 km antes, avisando que está chegando. O 
bandido, então, vai embora, claro que não vai esperar. Portanto, a Polícia 
Civil tem de ser descaracterizada. A Polícia Militar não. É uma polícia cujo 
carro tem de ser caracterizado, e os policiais devem andar uniformizados. 

Vamos aguardar para ver se hoje teremos mais surpresas. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Viana. 
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

imprensa, galerias, quero inicialmente parabenizar a direção do jornal 
"Estado de Minas" pelo prêmio Esso de Jornalismo Regional Centro-Oeste. 
através de seus jornalistas Evaldo Sérgio, Sandra Kiefer, Francis Rose e Dea 
Januzzi. 

Na sua 44a edição, o prêmio foi concedido pela reportagem "Criança no 
lixo, nunca mais". 

E ainda estendemos as felicitações ao repórter José Cleres, pela menção 
honrosa, em razão da reportagem sobre a máfia da Carteira Nacional de 
Habilitação- CNH. 

Quero também desejar a todos os repórteres, jornalistas e funcionários da 
área de imprensa, desde já, que tenham um Natal feliz e um ano 2000 cheio 
de realizações e paz. 

O segundo assunto que trago é uma correspondência que me foi enviada 
pelos ex-funcionários da MinasCaixa. (-Lê:) 

"Nós, da MinasCaixa, estamos aqui neste ato público para agradecer a 
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acolhida de todos desta Casa. Do cafezinho à Presidência, passando 
pelas Lideranças e por todos os gabinetes, sem exceção, tanto da Oposição 
como da Situação, o tratamento está sendo caloroso e amigo. 

Desde o primeiro dia, sentimo-nos realmente em casa e transitamos por 
corredores, salas e gabinetes com a mesma simplicidade com que o fazemos 
em nossa casa. 

Obrigado pelo carinho, pela sensibilidade, pelo apoio. Vocês todos se 
irmanaram conosco, e juntos lutamos por aquilo em que acreditamos: uma 
vida mais digna, um envelhecer mais sereno depois de tantos anos 
dedicados ao trabalho". 

Esta é uma carta que me foi enviada pelos funcionários da extinta 
MinasCaixa. 

O terceiro assunto é uma carta de profunda tristeza a nós endereçada. (-
Lê:) 

"Prezado senhor, como é do vosso conhecimento, meu esposo, Clerison 
José dos Santos Silva, está fazendo tratamento no Hospital do IPSEMG, 
desde a data de 14/9/98, por ser portador de mieloma múltiplo; foi submetido 
a várias seções de quimioterapia e tratamentos ambulatoriais e 
complementares e obteve sucesso. A partir de agosto de 1999 estava apto a 
ser submetido ao autotransplante da medula, conforme decisões da equipe 
médica da hematologia do Hospital. 

Entretanto, o MG transplante não liberou o credenciamento a outros 
hospitais, facultando apenas autorização ao Hospital das Clínicas. 

O valor de cobertura pago pelo SUS, destinada ao transplante, é 
considerado pelo Hospital das Clínicas insuficiente; recusando-se o IPSEMG 
ao pagamento do valor exigido. 

Diante de tal situação, nós, os contribuintes, sofremos com o descaso que 
as autoridades da saúde nos impõe, sem termos a quem recorrer. 

Falta entendimento da direção do IPSEMG e do Hospital das Clínicas, que 
apresenta justificativas próprias e convincentes para cada um, sem 
apresentar soluções de interesse para os contribuintes. Pedimos a 
intercessão de V. Sa. junto a quem de direito, resolvendo assim o impasse e 
tornando possível o autotransplante solicitado, com a maior urgência, para o 
paciente Clerison José dos Santos Silva, meu esposo. As. lvaldira Ribeiro da 
Costa, residente à Rua Prof. José Raimundo de Moura, 273. Curvelo-MG". 

Então, tornamos pública esta carta, porque é de interesse público. Assim 
como essa pessoa está necessitando desse atendimento que é vital para a 
sua existência, com certeza outros também devem estar tendo os mesmos 
problemas. 

Fazemos uma solicitação ao nobre Secretário da Saúde, nosso colega, ex-
Deputado Estadual, Deputado Federal Armando Costa, pessoa sensível, que 
está desempenhando um grande trabalho na área de saúde do nosso 
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Estado. Assim também, à direção do Hospital das Clínicas e à 
Presidência do IPSEMG, que também têm realizado um grande trabalho, 
para que, através da união de esforços, possamos resolver a situação dessa 
pessoa, bem como de outras que estejam a precisar de uma interferência de 
vital importância para a existência, que estejam também necessitados de 
atendimento à saúde. 

Por último, Sr. Presidente, Srs. Deputados, foi um ano de grandeza para 
mim, pela convivência que tive aqui na Assembléia Legislativa com os 
funcionários, consultores, assessores desta Casa, assim como, também, os 
funcionários dos gabinetes dos colegas. É com muito carinho que destaco 
como foi boa essa convivência, em especial com os funcionários do meu 
gabinete. A vocês todos o meu reconhecimento por tudo que fizeram durante 
este ano, principalmente pelo trabalho voltado para o povo do nosso Estado. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte)* - Queria, Doutor Viana, 
agradecendo o aparte, também como Deputado já em segundo mandato, 
manifestar a alegria imensa por ter tido oportunidade de conviver com V. Exa. 
neste primeiro mandato. 

Nós, do Norte, já o consideramos da bancada, porque a sua região, a sua 
cidade é, na verdade, a porta de entrada para o Norte de Minas. E todas as 
vezes em que precisamos de V. Exa. e o procuramos, tivemos apoio irrestrito 
às pretensões da nossa região. V. Exa. se revelou, com a experiência política 
como Prefeito e como Vereador de Curvelo, um parlamentar de grande 
importância para o nosso Estado e para a nossa região. Foi importante 
conviver com V. Exa. e com os demais Deputados. Este, foi um ano difícil, 
muito complicado para todos nós. Estamos vendo a situação do Estado, a 
situação do nosso País, e tivemos de superar as nossas ações com um 
esforço maior. Se não pudemos fazer tudo de bom que podíamos ou 
queríamos fazer, pelo menos, fizemos o melhor para o nosso Estado. Nossas 
ações estão sendo traduzidas pelo volume de trabalho prestado pela 
Assembléia Legislativa. 

V. Exa. foi importante. Tenho certeza absoluta de que no ano 2000 
haveremos de continuar contando com o seu trabalho para a valorização 
deste Poder. Isso é fundamental: valorizar o Poder Legislativo, mostrando 
altivez, mostrando independência, e, acima de tudo, transparência. Nossos 
atos têm de ser transparentes. E é exatamente com o trabalho de Deputados 
como V. Exa., com a experiência que tem, que podemos mostrar que os 
votos que recebemos estão sendo traduzidos num trabalho sério, num 
trabalho principalmente em favor da população do nosso Estado. Parabéns 
pelo seu trabalho neste ano de 1999 . 

O Deputado Doutor Viana - Agradeço o aparte do nobre colega Carlos 
Pimenta, grande Deputado do nosso Estado, representando, principalmente, 
o Norte de Minas. 

~------------------------------------------------------------~ 
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Continuando minha fala, estamos chegando ao final do primeiro ano 

desta legislatura, que, para mim, foi de suma importância. Logo no início do 
mandato, fui, com muita alegria e responsabilidade, relator do projeto que 
terminou com o trem da alegria dos cartórios. Faço parte, como membro 
efetivo e Vice-Presidente, da Comissão de Administração Pública, juntamente 
com outros colegas, onde realizamos um trabalho intenso durante todo o ano, 
para dar o melhor de todos nós, com o auxílio de nossa assessoria, ao povo 
de Minas Gerais. Fiz parte, também, da CPI que apurou as possíveis 
irregularidades na emissão das carteiras nacionais de habilitação, em um 
trabalho árduo e demorado, mas profícuo, para buscar o melhor para a 
segurança do povo. Fiz parte, ainda, e fui relator da Comissão Especial que 
analisou o problema do vale do Jequitinhonha, já que este, por ser 
abandonado e por passar por um período de muita carência, estava sendo 
vitimado por endemias. Assim, esta Assembléia teve a sensibilidade de 
constituir uma comissão para analisar o problema do cólera principalmente, 
na cidade de Pedra Azul. Fizemos parte dessa comissão, assim como de 
outras, e trabalhamos muito para melhorar a situação do vale do 
Jequitinhonha. 

Quanto aos colegas Deputados, quero agradecer o trabalho de todos, 
indistintamente, pois foi de fundamental importância para o meu crescimento 
como Deputado Estadual, na precípua missão de servir. Como estamos 
chegando ao final do ano e do século e ao início de um novo milênio, quero 
desejar, a todos vocês e aos familiares um Natal repleto de felicidades e um 
próspero ano 2000, com saúde, paz e muitas realizações. Que Deus continue 
a nos iluminar no exercício de nosso mandato, em nossa vida e em nosso 
relacionamento com todos. Termino, pois, desejando a todos um feliz ano 
2000. Era isso, Sr. Presidente. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes na galeria, pessoal da imprensa, subo a esta tribuna, talvez em 
minha última participação neste ano legislativo, também para agradecer aos 
companheiros Deputados pela convivência neste ano difícil, mas que, com 
certeza, engrandece a todos nós. Quero agradecer, sobretudo, à Bancada do 
PFL, pela convivência. Em que pese a todos os contratempos, sobretudo no 
trabalho de oposição nesta Casa, acho que crescemos muito. De certa forma, 
o parlamento também nos engrandece, pela experiência. Individualmente 
também crescemos nesta nova etapa como legislador, como parlamentar, 
experimentando o trabalho de oposição. 

Gostaríamos de falar a respeito dos feitos deste Governo, nos quais, na 
verdade, se mistura o seu conteúdo ideológico, vendendo uma esperança 
para a sociedade mineira, com competência, diria, como se as coisas em 
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Minas Gerais fossem melhorar num passe de mágica. 

No meio político, chamamos essa competência de mídia de competência 
dos marqueteiros. É muito importante que a sociedade mineira preste 
atenção no que está ocorrendo, examine a fundo o conteúdo prático, porque 
o ideológico só serve para embasar algo de prático, de concreto e de 
resultado para a sociedade. 

Não quero considerar partido da Oposição nem da Situação, o que 
desejamos, neste momento, é saber o que está havendo de prático, de 
objetivo, de concreto, de melhoria da qualidade de vida para o povo. 

Sabemos que em toda mudança de governo várias pessoas são 
desalojadas, outras se alojam, isso faz parte do processo democrático. Mas, 
Minas Gerais, hoje, encontra-se, de certa forma, desorientada, como estamos 
também na Assembléia. Essa mudança é um pouco traumática. 

O povo de Minas Gerais acreditou em um candidato, que é o ex-Presidente 
da República, hoje Governador Itamar Franco, uma pessoa que com sua 
experiência poderia contornar essa grande confusão que está implantada em 
nosso Estado. O povo esperou que as coisas tivessem um reordenamento, 
que houvesse mudança consistente de postura política, que esse 
direcionamento tivesse um conteúdo maior devido à experiência que tem hoje 
o Governador Itamar Franco. 

Mas o que vemos não é nada disso. Nesta Casa, até hoje, não chegou um 
projeto sequer que fosse estruturante para o Estado. O que são projetos 
estruturantes? São aqueles que dão sustentação ao desenvolvimento da 
agricultura, da pecuária, da indústria, do comércio e dos serviços. Portanto, 
não vimos nada de concreto, a não ser algumas iniciativas de parlamentares 
e, às vezes, até iniciativas isoladas do próprio Executivo. Mas nada que 
envolva um plano de desenvolvimento para Minas Gerais, nada que envolva 
um grande programa de desenvolvimento para a agricultura, a pecuária, a 
agroindústria, o turismo, enfim, para todos os setores econômicos. 

Digo isso porque, se não houver essa objetividade, não haverá como 
resolvermos nem mesmo os problemas sociais do Estado. O desemprego 
hoje é a maior mazela social que existe no mundo, sobretudo no País e em 
nosso Estado. 

Esperamos que quem está com o mando do Governo do Estado, que é o 
grupo de Itamar Franco e Newton Cardoso, ofereça como política de 
desenvolvimento para o Estado coisas mais concretas, mais consistentes. 

Já se passaram quase 12 meses de governo, e não estamos vendo esse 
plano que citei em andamento. Não peço que acreditem na minha palavra, 
peço que analisem esses atos e as propostas que já vieram para este 
parlamento ou que foram tomadas pelo Executivo no objetivo de fortalecer a 
economia do Estado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira (em aparte)- Ilustre Deputado Paulo 

~-----------------------------------------------------------------/ 
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Piau, antes que V. Exa. aprofunde a análise crítica que faz ao Poder 
Executivo de nosso Estado, queria, como Líder do PFL, seu companheiro de 
bancada, cumprimentar V. Exa. não só pelo discurso de hoje, mas por toda a 
sua atuação no decorrer deste ano. 

V. Exa., ocupando a Vice-Liderança do PFL, tem sido o braço direito dessa 
Liderança. Com a sua seriedade, com a sua competência e com a sua 
capacidade de trabalho no Plenário, nas comissões e em tudo aquilo que 
requer a ação de um Deputado, V. Exa. tem engrandecido o parlamento 
mineiro e o nosso partido, o PFL. Cumprimento V. Exa. e agradeço pela 
grande colaboração no decorrer de todo este ano. Parabéns, Deputado Paulo 
Piau! 

O Deputado Paulo Piau - Obrigado, Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
Também só tenho que agradecer, neste ano legislativo, a parceria que 
travamos, o seu companheirismo e tudo que também V. Exa. nos ensinou 
com a sua experiência de Câmara Federal, já exercendo o segundo mandato 
na Casa e com mandato de Prefeito. Enfim, considero-me um principiante, 
mas tenho V. Exa. como uma grande luz não só para mim e para o PFL, mas 
também para o parlamento de Minas Gerais. Agradeço-lhe esta convivência 
neste período legislativo. 

Vinha desenvolvendo o raciocínio de que precisamos, de fato, e até 
esperamos desse Governo que está aí implantado, porque 
independentemente de cor partidária ou de ser Situação ou Oposição 
queremos ver o Estado de Minas Gerais crescer, desenvolver; queremos que 
o seu povo tenha qualidade de vida. O povo mineiro escolheu Itamar Franco 
para Governador e Newton Cardoso para Vice-Governador. Na verdade, 
mudou o mando político no Estado. 

Neste ano, como vinha dizendo, evidentemente não apareceu nada de 
consistente a não ser uma proposta de cunho simplesmente ideológico e 
político. Mas, em termos de desenvolvimento de toda a economia, o qual 
venha a dar sustentação de fato ao aumento do número de empregos de 
trabalho para o nosso povo para fortalecer a economia de Minas Gerais, 
nisso não vimos absolutamente nada de consistente. 

Dizia que não quero que o povo de Minas Gerais acredite hoje neste 
pronunciamento de um Deputado que é da Oposição. Não quero, mas 
gostaria que a comunidade de Minas Gerais começasse a se questionar até 
mesmo para que se some a nós, Deputados da Oposição - sei que é difícil 
para os Deputados da Situação -, para que possamos apertar. Numa 
democracia frágil e incipiente como a nossa, diria que o poder de pressão 
vale quase tudo. Portanto, se o povo de Minas ficar de braços cruzados 
esperando medidas do Governo que venham fortalecer os interesses da 
própria comunidade de Minas Gerais, tenho a certeza de que isso não irá 
ocorrer. Fazemos um chamamento para que todas as lideranças sindicais e 
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classistas venham se somar a nós. 

Hoje pela manhã, eu discutia num instituto de pesquisas em Minas Gerais. 
Contaram-me por que a taxa do telefone, que seria implantada em São 
Paulo, não o foi. O Governador Mário Covas recuou porque fizeram uma 
consulta à opinião pública sobre aquela nova taxa que se pretendia implantar 
em São Paulo. Não foi Deputado de Oposição que fez essa consulta, foi a 
própria sociedade civil que contratou essa pesquisa em que 72% da 
população, de maneira geral, e praticamente 80% das lideranças estavam 
contra aquele projeto. Bastou esse dado para que o Governo Mário Covas 
recuasse. 

Em meu entendimento, os mineiros estão muito frouxos. Gostaria que eles 
não deixassem a responsabilidade de contestar, protestar e mostrar às vezes 
os caminhos não válidos do Governo que aí está apenas para a Oposição, 
composta só por três partidos, composta por menos de 20 Deputados de um 
total de 77. Mas, se a sociedade quiser crescer tem de também participar. A 
democracia representativa em que vivemos vale, mas a democracia 
participativa da sociedade civil vale muito mais do que a própria 
representativa. 

Hoje, o Governo em vez de mandar um plano de trabalho, um plano de 
governo, um programa de desenvolvimento, na verdade envia taxas e mais 
taxas para equilibrar as suas contas. 

A Oposição não contribuiu com nada para o projeto "boeing 705", um saco 
de maldades, como diz o Deputado João Leite. Neste momento, pedimos a 
compreensão dos ouvintes da TV Assembléia e das pessoas das galerias, 
que, às vezes, não entendem por que falamos tanto, com pouca informação, 
sendo até chatos. 

O projeto como chegou a este parlamento - não apresentamos nenhuma 
emenda, porque não concordamos com ele no todo, não concordamos com 
essas taxas, com mais impostos -, por compreensão dos próprios relatores, 
ligados ao Governo, e fruto da pressão que exercemos como Oposição nesta 
Casa, já foi melhorado. Mesmo com tais melhorias, é um projeto absurdo, em 
vista de nossa realidade. 

Vários pontos foram retirados, vários termos, como os congêneres, que 
davam ao Governo a prerrogativa de cobrar pelo que quisesse, porque não 
era especificado no projeto original. Taxas de R$1.500,00 voltaram para 
R$300,00; algo como salgadinhos e frutas, que são pequenos negócios, 
foram retirados; alimentos para fins especiais, congêneres, e assim por 
diante, também. Banco de órgãos: não existe nada mais social do que um 
rim, um coração. Na verdade, isso não pode ser comercializado no País, mas 
o Governo queria cobrar taxas sobre banco de órgãos, banco de leite 
humano, postos de coleta de sangue, asilos e similares. Esse era o projeto 
enviado pelo Governo a esta Casa. Portanto, pelo menos a Situação, 
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pressionada pelos Deputados da Oposição, fez várias correções. 

Apesar desses ajustes nesta Casa, o projeto ganhou novo componente. 
Infelizmente, se, por um lado, houve melhorias no projeto original do 
Governo, por outro, foi introduzido um passageiro nesse "boeing 705", 
extremamente danoso para a sociedade, que é a chamada "narcotaxa". Essa 
emenda vai sobrecarregar ainda mais a sociedade, pois cobrará, junto com o 
IPVA, mais uma taxa de R$45,00 por veículo por ano. Havia uma taxa única, 
que, agora, passa a ser anualizada, com o discurso de que os recursos serão 
aplicados em segurança pública. 

Ora, já existe o fundo de segurança pública neste Estado. Esse dinheiro é 
mal gasto não só por esse Governo, mas por quaisquer governos no País. 
Seja municipal, seja estadual, seja federal, o recurso sempre foi mal usado. O 
Governo sempre o desviou e continua desviando. Portanto, esse dinheiro 
arrancado do bolso do contribuinte servirá para que o Governo ajeite suas 
contas públicas. 

Para terminar, volto a repetir que essa "narcotaxa" foi patrocinada, 
lamentavelmente, por este parlamento e pelo Presidente desta Casa. Como 
uberabense e como triangulino, pedimos desculpas ao resto do Estado. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 

telespectadores da TV Assembléia, queremos, nesta tarde, falar sobre o 
Projeto de Lei n° 705/99, que, infelizmente, chegou a esta Casa no final da 
sessão legislativa, não nos dando a oportunidade de discuti-lo. Imagino que 
existam taxas importantes, que até merecam ser cobradas. Mas a falta de 
tempo para discutirmos o projeto e mesmo a nomenclatura nele utilizada 
deixam-nos perplexos. Fico pensando sobre algumas cobranças que o 
Governo fará a partir do momento em que os Deputados que compõem a sua 
base nesta Assembléia aprovarem esse projeto. Fico pensando no que 
realmente seriam "outros produtos da saúde". O Deputado Hely Tarqüínio 
levantava a questão relativamente ao que seriam "outros produtos da saúde", 
sobre os quais teremos uma taxação a partir de agora, se for aprovado o 
prc;>jeto em pauta. Eles tratam de quê? . 

E lamentável o que o Poder Executivo impôs à Assembléia Legislativa. E 
para desmoralizar o que vem acontecendo com a Assembléia Legislativa. O 
corpo de Consultores da Assembléia Legislativa, a composição desta, Casa 
com seus Deputados e suas Deputadas, pessoas experientes, não tiveram 
tempo de analisar um projeto que muito penaliza o Estado e a população. O 
Governador Itamar Franco, quando Presidente, criou a CPMF da saúde. E, 
agora, consegue criar a CPMF da segurança. Serão cobrados R$45,00. 
Teremos, depois, 180 dias para o Executivo enviar à Assembléia Legislativa 
uma lei que determinará um fundo para receber esses recursos. Imagino que, 
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em março ou abril, esse projeto estará chegando a esta Assembléia e irá 
para a Comissão de Justiça, onde o Deputado Ermano Batista, atento, fará 
com que seja votado rapidamente. Mas irá, também, para uma comissão de 
mérito; depois, será apreciado em 1° turno, voltando às comissões para ser 
votado em 2° turno. Quando é que teremos esse fundo? Se o projeto a ele 
referente não vier nos moldes desse "boeing 705", talvez, em agosto ou 
setembro do próximo ano, teremos o fundo. Até lá, esse recurso será 
desviado para o caixa único do Governo? E será utilizado para o que o 
Governo quiser? Será que no FUNTRANS, para que os recursos sejam 
utilizados nas campanhas do próximo ano? 

É o que vamos votar nesta tarde. Votarei "não", porque não é possível uma 
taxação desse nível. Quero parabenizar o Deputado Hely Tarqüínio e a 
Oposição, porque, imediatamente, apresentaremos uma ação direta de 
inconstitucionalidade, em nome do povo de Minas Gerais, para impedir que 
aquela pessoa que tem um carro para trabalhar tenha que pagar a mesma 
quantia de outra que possui, guardado, um automóvel só para lazer. 

Mas vemos também, nesse projeto, algumas outras aberrações. O 
Deputado Paulo Piau teve a oportunidade de retirar esse artigo que trata da 
moratória futura: "olha, você pode sonegar até 31/3/2000". O Governo quer 
que votemos a sonegação até 31/3/2000. E é interessante o que o Deputado 
Paulo Piau retirou do livro "Crédito Tributário", na página 418. Diz a autora, 
num comentário sobre o Código Tributário Nacional: "A moratória somente se 
estende aos créditos já formalizados pelo lançamento ou cujo procedimento 
para lançar já tenha sido iniciado por ato regularmente notificado ao sujeito 
passivo, na data da vigência da lei, quando geral. .. ". 

Então, o livro diz que a moratória somente se estende aos créditos já 
formalizados. A autora do livro "Crédito Tributário" é a Procuradora-Geral do 
Estado, nossa Profa. Misabel Abreu Machado Derzi. É interessante que 
alguns costumam dizer que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
mandou rasgar os livros e tudo o que escreveu. Será que a Procuradora-
Geral do Estado vai mandar rasgar o livro "Crédito Tributário" também, escrito 
por ela, ao permitir que seja aprovada essa aberração jurídica imposta aos 
Deputados? Espero que, nesta tarde, nesta votação, possamos votar não 
para atender ao rombo do Governo, para preenchê-lo, mas para atender à 
população de Minas Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Eduardo Hermeto - Sr. Presidente, gostaria de ler um 

requerimento subscrito por 49 Deputados, que foi protocolado, ontem.(- Lê.) 
"Aos ilustres Deputados membros da Mesa da Assembléia Legislativa de 

Minas Gerais ... " 
O Sr. Presidente - A respeito de qual artigo V. Exa. vai fazer questão de 

ordem? Ler comunicado não é nesta fase. O Deputado pediu a questão de 

~--------------------------------------------------------_J 
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ordem fundamentado em qual artigo? 

O Deputado Eduardo Hermeto - É um documento, Sr. Presidente, que foi 
subscrito por 49 Deputados ... 

O Sr. Presidente - Há um entendimento entre todos os parlamentares de 
que o momento do "pinga-fogo" é de oradores inscritos. Se V. Exa. suscitar 
questão de ordem pertinente ao processo das inscrições dos Deputados, esta 
Mesa acolherá a sua questão de ordem com a maior benevolência e 
legalidade. Mas, se for sobre outro assunto, não é pertinente, porque vamos 
ocupar tempo. Há orador que fica um mês, um mês e meio, aguardando para 
se inscrever e não consegue falar. 

O Deputado Eduardo Hermeto - Está certo, Sr. Presidente. É sobre um 
requerimento que foi apresentado à Mesa, com relação à TV Assembléia. A 
minha questão de ordem é a seguinte: o requerimento foi recebido, 
encaminhado à Mesa? Já há alguma resposta? 

O Sr. Presidente- Neste momento não posso responder a V. Exa., porque 
não é o momento devido. 

O Deputado Eduardo Hermeto - Se V. Exa. não pode responder, tudo bem, 
que responda depois. Mas a questão de ordem foi formulada. 

O Sr. Presidente - A resposta existe. V. Exa. não apresentou questão de 
ordem. Fez um requerimento à Mesa. Este Deputado assinou o 
requerimento. No momento devido, o parlamentar que estiver presidindo a 
reunião, em nome da Mesa, responderá ao requerimento, não a questão de 
ordem, de V. Exa. 

O Deputado Eduardo Hermeto - Entendo que suscitei questão de ordem. 
Agora, se V. Exa. não aceita, é outra história. 

O Sr. Presidente - Não vou debater o assunto, porque, se não, prejudicarei 
os oradores inscritos, mas V. Exa. foi injusto em sua última frase. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - A Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a 

Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e 
de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão 
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais -
aprovação, na aa Reunião Extraordinária, do Requerimento n° 992/99, da 
Deputada Maria Olívia; de Transporte- aprovação, na 31a Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos n°s 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975 e 981/99, do 
Deputado Bilac Pinto; de Educação - aprovação, na 26a Reunião Ordinária, 
do Requerimento n° 1.001/99, do Deputado Alencar da Silveira Júnior; de 
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Meio Ambiente - aprovação, na 28a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei 
n° 480/99, do Deputado Cabo Morais; de Saúde - aprovação, na 8a Reunião 
Extraordinária, dos Projetos de Lei n°s 286/99, do Deputado Djalma Diniz, e 
658/99, do Deputado Paulo Piau, e dos Requerimentos n°s 919/99, do 
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 933/99, do Deputado Doutor Viana, 964, 
965 e 966/99, da Comissão de Saúde; e de Direitos Humanos - aprovação, 
na 31a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 978, 979, 998 e 999/99 da 
Comissão de Direitos Humanos, 991/99, do Deputado Rogério Correia, e 
993/99, do Deputado Luiz Menezes (Ciente. Publique-se.); e pelos 
Deputados Carlos Pimenta - informa que foi indicado Líder da Minoria para o 
ano 2000(Ciente. Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões.); e 
Amilcar Martins - informa que estará ausente do País no período de 20/12/99 
a 10/2/2000 (Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Elaine Matozinhos 

solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 168/99, uma vez 
que a Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir parecer. 
A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIl do 
art. 232, c/c art. 141, do Regimento Interno. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 523/99, 

de autoria do Deputado Paulo Pettersen, que altera dispositivos da Lei no 
11.7 44, de 16/1/95, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. 
Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. À sanção. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião os 

Projetos de Lei n°s 301, 302 e 512/99 e o Projeto de Lei Complementar no 
20/99, em virtude da sua apreciação na reunião extraordinária realizada 
ontem, à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Maria Olívia, em 

que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 401/99 seja 
apreciado logo após o Projeto de Lei n° 753/99. Em votação, o requerimento. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado.A Presidência verifica, de plano, que não temos "quorum" 
qualificado a votação de proposta de emenda à Constituição, mas o temos 
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para a apreciação das demais matérias constantes na pauta. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 705/99, do Governador do 
Estado, que altera a Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 5, que apresenta. 
Durante a discussão, foram apresentadas, em Plenário, as seguintes 
emendas e subemendas: Emendas n° 6, do Deputado Eduardo Daladier, e 7, 
do Deputado Durval Ângelo; Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, do Deputado 
Durval Ângelo; e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 5, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, as 
emendas e subemendas serão votadas independentemente de parecer. Vem 
à Mesa requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, solicitando a votação 
destacada do item 3.2.4 da Tabela A constante no Anexo I do projeto. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVI do art. 
232 do Regimento Interno. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos na 

reta final do encaminhamento da votação do Projeto de Lei n° 705/99, tão 
contestado; os comentários, já fizemos desta tribuna, eu e meus 
companheiros. Essa é mais uma derrama em cima do povo mineiro, num 
momento inoportuno. 

Não houve critério algum técnico para se estabelecerem os valores das 
taxas. Por isso mesmo, de saída, queremos dizer que o PSDB, o PFL e o 
PSN, na figura do ilustre Deputado Miguel Martini, vamos apresentar uma 
solicitação de inconstitucionalidade desse projeto. Já existem precedentes de 
matérias similares no Supremo, que foram consideradas inconstitucionais. 

De qualquer forma, foram estabelecidas taxas para a área de saúde que 
vão implicar diretamente na vida do cidadão. Por exemplo, não foi retirada a 
taxa da hemodiálise. Conhecemos uma multidão de pessoas com problemas 
renais crônicos. Na área de saúde, foi criado um outro CPMF, como disse o 
Dr. Eduardo Daladier, que é um homem sério. Ele teve uma incumbência 
difícil - nós até o elogiamos por isso -, que foi defender o Governador aqui, 
por circunstâncias partidárias e, talvez, por convicção, porque, neste 
parlamento, as pessoas têm convicções diferentes. Cada um analisa de 
acordo com a sua visão. 

No IMA, aconteceu o mesmo, ou seja, foram criadas taxas sem nenhum 
critério técnico e sem o princípio da capacidade contributiva, e aí está a 
inconstitucionalidade. Além disso, muitas delas não atendem ao princípio da 
indivisibilidade, que determina que as taxas devem ser aplicadas de acordo 
com a condição de cada cidadão, isto é, com eqüidade. 

Reforçando todas essas questões, gostaríamos de lembrar que a taxa para 
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o narcotráfico será arrecadada em um setor, e aplicada em outro, ou 
seja, será arrecadada no emplacamento de veículos, e aplicada em um 
serviço de segurança de outra natureza, e isto é inconstitucional. O problema 
das drogas é realmente complicado, pois já conseguiram, no Brasil e em todo 
o mundo, transformar, inclusive, o desejo, através da dependência. 
Entretanto, o Governo tem que apresentar outros mecanismos para obter a 
verba necessária para o combate ao narcotráfico, precisa, sobretudo, 
oferecer melhor educação e cultivar os costumes. 

Essa taxa causará muito prejuízo ao povo, e temos a certeza de que será 
uma penalidade, pois, todos os dias, estamos recebendo reclamações a seu 
respeito. A maioria da população não a conhece e, quando tiver que pagá-la, 
se revoltará. Os próprios funcionários da Casa estão assustados e me 
perguntam, a todo o momento, se isso será possível. Respondo-lhes que o 
Governo achou que deveria fazê-lo. 

De forma moderada, atendendo à medida provisória, o Governo poderia ter 
mantido as taxas existentes, mas não, criou mais 129. Devemos homenagear 
alguns Deputados da Situação, como os Deputados Antônio Júlio e Rêmolo 
Aloise e os componentes das diversas comissões temáticas, que, com 
bastante consciência, procuraram apresentar soluções para esse jogo de 
força entre o Executivo e o Legislativo. Precisamos cultivar a independência 
do Legislativo, mas isso demorará um pouco. O Executivo nos impôs essas 
taxas, e ficaremos frustrados se esse projeto for aprovado. 

Ele representa um Papai Noel para o povo de Minas Gerais, no sentido 
pejorativo. Sendo assim, o PSDB encaminha contrariamente à criação das 
taxas, como a CPMF na área de saúde, o que implica diretamente na 
sobrevivência do cidadão, e as do IMA e sobre os serviços fazendários. Mais 
uma vez, o PSDB reafirma que entrará, junto com o PFL e o PSN, com uma 
ação de inconstitucionalidade contra esse projeto. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já pudemos 

discutir esse projeto sob vários aspectos, principalmente as emendas a ele 
anexadas. Há emendas defensáveis, como a que cobra das seguradoras 
uma taxa sobre o seguro obrigatório, pois representa uma receita a mais para 
o Estado, sem ônus para o contribuinte, já que a emenda é muito clara ao 
determinar a impossibilidade de essa cobrança ser estendida ao contribuinte. 

Tivemos a emenda do ICMS sobre os contratos de "leasing". Acreditamos 
também que, nesse caso, não haveria acréscimo para o contribuinte. Mas, 
apesar do trabalho de limpeza feito pelo Deputado Antônio Júlio e pelo 
relator, Deputado Rêmolo Aloise, ainda temos de considerar o número 
expressivo de taxas incidentes sobre serviços que deveriam ser de 
exclusividade do Estado, serviços de alta relevância para a sociedade, que 
estão sujeitos a essas taxas. O mais grave é a taxa incidente sobre o IPVA, 
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ou seja, esses R$45,00, que significarão de 130% a 140% a mais d~ .. 
receita para o Estado, de forma até desequilibrada com relação ao munJclplo, 
pois o IPVA é meio a meio, mas o Estado fica com a parte do "leão". 

Gostaria de chamar a atenção para o fato de que, no decorrer deste ano, 
tramitou nesta Casa um projeto de isenção de IPV A. Esse projeto isentava os 
carros com mais de 15 anos, com a alegação de que os proprietários desses 
veículos teriam dificuldades para pagar o IPV A. Mas a isenção não ocorreu. 
Então, gostaria de chamar a atenção para a incoerência. Quanto ao 
pagamento de uma taxa já existente, queremos que o Estado abra mão. No 
entanto, do outro lado, votamos uma taxa universalizando a cobrança, não 
importa de que ano seja o carro nem seu valor venal: o proprietário pagará os 
R$45,00. 

Por isso, há 24 ou 36 horas, temos lutado contra esse projeto, que é 
injusto, é aquela forma que o Estado sempre arranja para fazer face às suas 
necessidades, ou seja, cobrando do contribuinte. Precisamos ser mais 
criativos e menos repetitivos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é muito difícil 

encaminhar esse projeto, porque, como diz o Deputado João Leite, é um 
"boeing" muito pesado. Estamos cumprindo o nosso trabalho como Oposição. 
Fizemos, nos últimos dias, conforme o possível, um processo de obstrução. 
Ontem, fomos surpreendidos pelo "rolha", aquele requerimento que encurta 
os espaços, impedindo um debate mais aprofundado. Lamento o fato de que 
esse projeto não esteja nesta Casa há mais tempo, a fim de que pudéssemos 
não apenas debatê-lo entre nós, mas também com a sociedade, que é a 
principal atingida por essa enormidade, por essa centena de taxas novas. 

Portanto, o nosso espaço como Oposição é limitado. Agora, por exemplo, 
temos apenas mais 3min52s para tentar informar à sociedade. Mas, se, 
dentro do parlamento, temos as nossas limitações - o Governo tem aqui 
maioria, que o apóia; não votaram neste Governo, mas no outro candidato. 
Mas, evidentemente, hoje apóiam o Governo, de acordo com sua 
conveniência e suas necessidades. Somos uma minoria, mas, se, no 
parlamento, não damos conta de convencer o Governo a votar 
contrariamente a esse projeto - aliás, é a nossa expectativa, sobretudo 
quanto à "narcotaxa", pedimos destaque, exatamente para que houvesse a 
compreensão dos Deputados da Situação e da Oposição para que se 
derrube essa malfadada taxa. 

Quanto ao outro projeto maior, não temos muita esperança, há uma 
pressão do Executivo sobre sua base de sustentação para votar essas taxas. 
Agora, a "narcotaxa", não. Foi criada nesta Casa, e, portanto, pelo que 
sabemos, não existe nenhuma pressão maior do Executivo sobre o 
parlamento. Apenas a vontade do Presidente desta Casa, Deputado 
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Anderson Adauto, de arrecadar um pouco mais de recursos, para que o 
PMDB e, agora junto, o PT façam caixa, porque, no próximo ano, teremos 
eleições municipais, e, evidentemente, isso é importante. 

Lamentavelmente, tudo está como antes, e queremos deixar para a 
sociedade - não diria mais tranqüila -, mas se nós, dentro do parlamento, não 
dermos conta de convencer os Deputados a votar contra esse projeto, nós, 
da Bancada do PFL, junto com o PSDB, o PSN, vamos à Justiça. A Justiça 
tem a função sim, como disse o Deputado João Leite, de equalizar a 
desarmonia que existe entre o Executivo, o Legislativo, na vontade de 
proteger o cidadão da voracidade do fisco. Essa é uma decisão que já está 
tomada por nós, da Oposição, e apresentaremos uma ação de 
inconstitucionalidade, sobretudo quanto à "narcotaxa", e estamos agregando 
essa taxa ao recolhimento de R$45,00 por veículo, junto com o IPVA, para 
aplicar em segurança pública, que, na verdade, não vai receber essa taxa. 
Sabemos que os fundos não têm suas aplicações dirigidas, direcionadas. 
Esse dinheiro cai no caixa único do Estado, lamentavelmente, e some. E a 
segurança pública é apenas um pretexto para que o povo pague mais para 
os desmandos e o mau uso do dinheiro público. 

Iremos, sim, à Justiça, para que, além do parlamento, possamos defender 
os direitos do contribuinte e estaremos acionando a própria Justiça, para que 
se pronuncie sobre esse absurdo, que é o Projeto de Lei n° 705/99, que 
ganhou um passageiro especial, colocado nesta Casa, patrocinado pelo 
Presidente, Deputado Anderson Adauto, lamentavelmente, que é a 
"narcotaxa". 

A CPI do Narcotráfico está reunida agora, e isto é importante. Gostaria de 
dizer à sociedade que a CPI do Narcotráfico não tem nada a ver com essa tal 
de "narcotaxa". CPI do Narcotráfico é coisa séria, e essa "narcotaxa" é coisa 
de quem não tem responsabilidade com relação ao povo mineiro. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Gostaria de encaminhar contrariamente à 

aprovação das taxas, que vêm penalizar a população. Temos acompanhado 
a distribuição, feita pelo Governo, aleatoriamente, dos recursos de 
subvenção, especialmente, pela Loteria mineira, em diversos lugares. 

Estamos cobrando do Governo que envie a esta Assembléia aquilo que 
está na LDO, que é o quadro com a indicação dos investimentos feitos com 
essas subvenções. O Governador Itamar Franco se insurgiu contra a 
subvenção na Assembléia Legislativa, e o apoiamos, porque pensamos que 
esse não é o trabalho da Assembléia. Mas agora quer que aprovemos a 
cobrança de uma taxa que, no próximo ano, irá para um conselho. Que 
conselho é esse que receberá esses R$45,00 de cada cidadão de Minas 
Gerais? Onde vai investir esses recursos? 
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Nós, que sempre estivemos presentes aqui na Assembléia, vim~s 

várias representações do Estado que lutaram contra a subvençao na 
Assembléia e que neste momento estão caladas em relação a essas 
cobranças que serão feitas a partir de agora. Estamos já passando da 
metade de dezembro. Em janeiro, a população começa a pagar R$45,00. 
São R$45,00 de cada cidadão para um conselho. Que conselho? Esse 
conselho distribuirá esses recursos para o Estado, nós, que já temos, neste 
Governo, patrocinado pelo Vice-Governador Newton Cardoso - às vezes, 
Governador em exercício - o FUNTRANS. E agora vamos ter outro conselho 
que cuidará dos recursos que serão cobrados nesse "boeing" 705, que está 
passando pela Assembléia. Porém, de alguma maneira, estamos sentindo 
alguns Deputados se manifestando. Votarão contra. E vamos ter uma 
surpresa no Plenário da Assembléia Legislativa - espero - porque os 
Deputados vão votar a favor da população. Não vão votar para atender a 
subvenção que será colocada nesse conselho, que não sabemos quem vai 
gerir. Estamos assinando um cheque em branco para um conselho que não 
conhecemos. Um projeto será enviado para a Assembléia daqui a 180 dias. 
Quem faz parte desse conselho? Que conselho é esse? Enquanto isso, 
estamos vendo a sociedade muda, calada, vendo passar esse descalabro. 

Aqui está o livro da Profl Mizabel Derzi: "Comentários ao Código Tributário 
Nacional". É uma beleza! Uma peça lindíssima! Nós, que já cobramos do 
Presidente Fernando Henrique Cardoso que rasgasse alguns dos seus livros, 

/ alguns textos que escreveu, será que vamos cobrar também da Procuradora 
que rasgue o que escreveu aqui? Será que cobraremos dela também com a 
mesma força, com o mesmo apetite com que cobramos a subvenção? Somos 
contrários à subvenção na Assembléia Legislativa e também seremos 
contrários a essa subvenção do conselho virtual. Esse conselho que está aí, 
num outro espaço de tempo que não conhecemos. Daqui a 180 dias o projeto 
virá, será votado, mas já vamos dar R$250.000.000,00 para esse conselho. 
Nós não, o povo de Minas Gerais. O proprietário daquele carro comprad'? 
com o maior esforço. E vai dar dinheiro para esse conselho gerir. E 
vergonhoso! Espero que a Assembléia Legislativa vote "não". Espero -como 
alguns Deputados já disseram aqui - que votemos "não" ao "boeing" 705, que 
não tivemos oportunidade de discutir; nem a sociedade teve a oportunidade 
de tomar conhecimento da facada que vai levar em janeiro, de imediato. De 
minha parte, vou dizer não a essa subvenção que vai estar nas mãos desse 
conselho. Mas estou satisfeito, porque, além dos que disseram que votarão 
"não", estamos vendo que não teremos "quorum" para a votação desse 
projeto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria, 

também, neste ato final da votação do Projeto de Lei n° 705, de encaminhar 
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absolutamente contrário a todo o projeto - da primeira à última página, da 
primeira letra ao ponto final. É um projeto que veio de forma intempestiva 
para a Assembléia. Vai proporcionar ao Estado a arrecadação de mais de 
R$400.000.000,00 a partir do ano que vem. Será um dinheiro retirado do 
bolso da população, principalmente da população que já paga os impostos, 
que tem seus negócios, seu veículo, que está na formalidade, que já contribui 
decisivamente para o engrandecimento e crescimento do nosso Estado. É 
um projeto que cria taxas. É um projeto que vai criar mais uma taxa, a taxa 
de segurança pública. É um projeto que, certamente, irá gerar uma reação 
muito grande da população. Não vou discutir a posição de nenhum colega 
Deputado. Acho que cada um que aqui está teve votação dos seus eleitores, 
das suas regiões e não deve prestar contas a ninguém desta Casa, - nem à 
Oposição, nem à Presidência - deve prestar contas à sua consciência e a 
seus eleitores. Respeito a posição dos Deputados que votarão 
favoravelmente, mas, em nome da minoria das oposições, o PSDB, o PFL e 
o PSN, na pessoa do Deputado Miguel Martini, já estamos, praticamente há 
uma semana, mostrando a inconveniência da votação desse projeto. Há uma 
semana estamos mostrando a dificuldade que estamos tendo, porque não 
houve oportunidade de discussão. Nenhum membro da sociedade civil, 
nenhuma pessoa, nenhum funcionário, nenhum proprietário de veículo veio a 
esta Casa dizer aos Deputados: "Não queremos essa taxa, pois já pagamos 
impostos demais. Queremos que a Assembléia cumpra o seu papel 
democrático, o seu papel constitucional". É essa a nossa posição - uma 
posição de consciência, séria, posição de uma bancada de Deputados que 
empresta todo o seu trabalho em favor principalmente da transparência, em 
favor da nossa população. Quero encaminhar contrariamente a esse projeto. 
É bom que se repita 1, 10, 1.000 vezes porque, amanhã, tenho certeza, a 
população não aceitará calada essa taxa que está sendo imposta, que está 
descendo goela abaixo do povo deste Estado. Não digam que não alertamos. 
Não digam que não houve reação dos Deputados desta Casa. Estamos 
dizendo alto e bom som: o que se está fazendo aqui é uma extorsão contra o 
povo. Covardemente, a Assembléia Legislativa não teve oportunidade de 
discutir, de fazer uma única reunião com a população, uma única audiência 
pública. Deixo que o Sr. Governador, Dr. Itamar Franco, possa, ele próprio, 
prestar os esclarecimentos devidos à nossa população, e espero que não 
tenhamos outra desagradável surpresa nesse final de ano, no início de um 
novo século, de um novo milênio. É esta a posição firme e clara da Oposição 
da Assembléia Legislativa. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 

saber se esta Casa terá a mesma boa-vontade para com um projeto de lei 
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que estamos apresentando, pelo qual as pessoas que tiverem c~rros 
com até cinco anos de uso poderão retirar seus veículos apreendidos pela 
Polícia Civil. Esses carros, que custam em torno de R$1.000,00 a 
R$1.500,00, estão jogados em pátios alugados, e as multas e os valores de 
estacionamentos e de guincho ultrapassam a quantia de R$2.000,00. Quer 
dizer, o cidadão tem de pagar essa quantia para retirar seu carro que vale 
apenas R$1.500,00. Então, gostaria de saber se os Deputados que hoje 
estão sacramentando as taxas, nesse "boeing 705", também terão a boa-
vontade de votar esse projeto de lei, retirando as multas, em 90%, para que o 
cidadão que usa o seu carrinho para trabalhar e que hoje está andando de 
ônibus, tendo seu trabalho prejudicado, possa retirá-lo do "terreirão", onde é 
colocado. Além disso, muitas vezes, o carro ali chega com pneus, m~s. na 
hora de retirá-lo, não há mais nenhum pneu no carro. Desapareceram! E obra 
do "Mister M", que fez com que o pneu sumisse! Toca-fitas, então, não chega 
nem no estacionamento. No meio do caminho, cria asas - vira um toca-fitas 
alado, sai voando e desaparece. Então, gostaria de saber se os Deputados 
terão a mesma boa-vontade, a partir de fevereiro, para votar esse projeto, 
dando oportunidade a quem teve seu carro apreendido por não ter tido 
dinheiro para pagar o IPVA, que, a partir de janeiro, ainda será acrescido de 
R$45,00. O cidadão não teve como pagar. Não é um sonegador, mas 
inadimplente. Pelo salário que ganha, não teve condições de pagar o IPVA, 
mas, mesmo assim, foi para as ruas, trabalhar com seu veículo, que foi 
apreendido e está mofando, apodrecendo e sendo saqueado nos depósitos, 
que, ainda por cima, são pagos, são alugados. Esse projeto será 
apresentado em fevereiro, para que possamos, pelo menos, devolver um 
pouco daquilo tudo que estamos tirando do bolso do trabalhador. 

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vamos reafirmar, até a última 
gota de nosso sacrifício, que votamos contra esse projeto, o "boeing 705", 
apesar das rolhas que colocaram em todos nós, nesta Casa, e vamos chegar 
ao final com a consciência tranqüila e a cabeça erguida, podendo encostá-la 
no travesseiro sem ter de pedir perdão a Deus por estar tirando do povo, que, 
neste País, já é sacrificado com vários tributos e taxas. E aqui, em Minas 
Gerais, com mais ainda - mais de 100 -, a partir de janeiro. Lamentamos e 
esperamos que o Conselho que será montado pelo menos tenha pessoas 
honestas e sérias, para administrar um dinheiro que não é seu, mas da 
população. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Aílton Vilela. 
O Deputado Aílton Vilela - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também 

fazemos uso deste microfone para encaminhar contrariamente a esse 
projeto, que consideramos um verdadeiro absurdo para com a sociedade. 
Esse não foi o compromisso do Sr. Governador do Estado em sua campanha 
para o Palácio da Liberdade. Não foi esse o seu programa de Governo, de 
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No entanto, o que vemos neste final de ano, ao apagar das luzes, é a 
chegada a este parlamento de um projeto que deixa a todos atribulados, por 
essas inúmeras taxas que prejudicarão sensivelmente não só o contribuinte 
que participa diretamente, que são os nossos pequenos empresários, mas a 
população como um todo. Como todos sabemos, tudo é repassado à 
população, é o povo quem paga. Temos, no Estado, 16 milhões de 
habitantes sendo sacrificados por essas mais de 100 taxas que serão 
aprovadas por esse projeto, neste final de ano. É lamentável o que estamos 
vendo. 

É lógico que o Governo precisa melhorar sua arrecadação, mas por meio 
do aperfeiçoamento da máquina arrecadadora, fazendo ajustes nas 
distorções. Existe sonegação principalmente nas grandes empresas. É 
preciso, então, que o Governo busque, por meio de sua administração, da 
sua máquina arrecadadora, a melhoria da arrecadação. Não por meio do 
aumento de impostos, de taxas. Uma administração eficiente se mostra por 
seu trabalho eficiente, não criando impostos. Criar impostos e taxas é muito 
fácil. 

Portanto, estamos aqui para dizer aos nosso prezados pares, aos nossos 
companheiros que temos um compromisso com o povo do interior. 
Assumimos um compromisso com nossos eleitores de defendê-los, com toda 
a força, com toda a seriedade aqui, neste parlamento, e é justamente o que 
devemos fazer. É para isso que estamos aqui, para defender principalmente 
as pessoas que mais sofrem na nossa sociedade, e são justamente esses os 
que mais serão sacrificados pelo Projeto de Lei n° 705/99. 

Mas o povo está aí, de olhos vivos, vendo que a política se faz com 
grandiosidade, com trabalho sério e com o aperfeiçoamento de sua 
administração, com a capacidade administrativa, buscando, pelos meios 
possíveis, que existem, a melhoria da qualidade de vida para o nosso povo. 

O Governo precisa buscar economia onde é possível fazê-la. Temos hoje 
milhares de pessoas - como já foi discutido aqui, sobre o pessoal da extinta 
MinasCaixa - que estão encostadas em secretarias, apenas abrindo 
correspondência ou fazendo cafezinho, até sendo humilhadas. Pessoas de 
capacidade, que gostariam de estar trabalhando. Precisam de uma 
oportunidade para trabalharem na busca dos meios da melhoria da nossa 
arrecadação, do aperfeiçoamento das finanças do Estado, não só fazendo 
com que o povo possa pagar mais taxas, o que trará mais sacrifício. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais 

integrantes da Mesa, imprensa, presentes nas galerias, queremos lembrar 

~------------------------------------------------~ 
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aos colegas que não estávamos demorando, mas estávamos, como 
cumpridores de lei que somos, esperando a hora em que o Sr. Presidente 
nos concedesse a oportunidade de falar. Agora ele o faz, com seu espírito de 
liberalidade e democracia. Estamos, portanto, aqui, para encaminhar 
contrariamente a um projeto a respeito do qual, em sã consciência, nem os 
que votaram a favor são a favor. As circunstâncias, às vezes, levam o ser 
humano a votar contra sua própria consciência. Há circunstâncias na vida 
plenamente justificáveis, em que a pessoa não pode voltar atrás num 
compromisso. Quem se propõe a partir numa caminhada, às vezes, vê-se 
contrariado em determinado ponto, mas não há como retroagir. E aí é 
obrigado a enfrentar essas situações, embora sabendo que está afrontando a 
si mesmo. 

Lamentamos a tramitação rápida do Projeto de Lei n° 705/99. Se ele 
estivesse somente alterando taxas, não precisaria ser votado este ano, 
poderia ficar para fevereiro ou março. Como ele está criando mais de cem 
taxas - de ontem para cá, mais algumas -, ele passa a precisar ser votado 
num ano para ser vigente no outro. É por isso que estamos aqui, 
manifestando para o povo de Minas Gerais a nossa preocupação. Temos a 
certeza de que, se pudéssemos transformar essa votação em secreta - talvez 
a Liderança do Governo queira até avaliar essa questão, para que, estando o 
Deputado na cabine, só ele e Deus saibam como está procedendo -, ela 
pudesse ser democrática, sem a influência externa, sem a pressão do Poder 
Executivo. 

O Poder Executivo está agindo nesta Casa de forma subjetiva. Ele não 
aparece diretamente, ele não propõe, ele diz que está alterando taxas. Ele 
estaria alterando se estivesse mantendo as cento e oitenta e tantas 
existentes. Mas ele está criando outras cento e tantas. Com essas novas, é 
preciso que o projeto seja aprovado este ano. Por isso, o projeto está 
tramitando rapidamente. Ninguém está podendo discuti-lo como se deveria. 
Ontem, assistimos aqui a uma cena que, temos certeza, violentou a 
consciência do Presidente. Pessoalmente, talvez ele não concorde com o 
"requerimento-rolha". Talvez a maioria dos parlamentares tenha se sentido 
violentada com esse requerimento. Dois anos atrás, vimos aqui um dos mais 
respeitados homens públicos de Minas Gerais - Deputado Arnaldo Penna -
ser execrado pelos parlamentares da Oposição, porque apresentara um 
requerimento semelhante ao que foi apresentado ontem. Ontem, assistiu-se 
ao contrário, pois quem criticava no passado aplaudia no presente. Essas 
coisas deixam a opinião pública meio confusa, sem saber quem é quem. 
Estamos aqui para lembrar a todos que, se a Liderança do Governo 
aceitasse o desafio, encaminhasse a votação para o processo secreto, os 
Deputados estariam livres de pressão, de qualquer coação, da intromissão do 
Poder Executivo, votando com sua consciência. Aí, sim, estaria, aprovado ou 
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Queremos, ao concluir, pedir a todos que pensem. De ontem para hoje, já 
houve tempo suficiente. De agora até o momento da votação, poderá haver 
um momento de reflexão maior. Quem sabe, corajosamente, estaremos aqui 
demonstrando ao povo de Minas Gerais a nossa independência e autonomia, 
dizendo "não" a esse projeto que onera o povo de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

que presente de Natal o Governo de Minas oferece ao povo mineiro, que 
presente triste, que desrespeito ao povo esse Projeto de Lei n° 705/99, a que 
estamos encaminhando contrariamente, e que vamos votar logo em seguida. 
Trata-se de uma verdadeira aberração, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que 
se repete ano após ano. Não é um privilégio do Governador Itamar Franco, 
porque já vivemos essa situação no passado. 

Na undécima hora da sessão legislativa, ao fecharmos nossas portas para 
o ano que se encerra, quando esta Assembléia entra em recesso, quando se 
aproxima o Natal, vem o Governo querer que, de afogadilho, esta Casa 
analise projetos que agridem a população mineira. O Governador Itamar 
Franco em sua campanha repudiou todas essas ações do passado, deu uma 
nova esperança a Minas e vem novamente repetindo os erros históricos que 
ocorrem todos os anos em Minas: sacrificar o povo no encerramento da 
sessão legislativa. 

Mas, Srs. Deputados, o que mais me causa espanto é que existe uma base 
de governo áulico-fisiológico governista que quer ser mais realista que o rei e 
que se esquece que o Deputado está aqui, com assento na Casa, 
representando o povo de Minas, defendendo o povo de Minas, e coloca o seu 
interesse em defender as ações, mesmo que contra o povo, do Governador 
do Estado acima da sua obrigação precípua de defender o povo. 

Há um base de apoio ao Governo, mas é constituída de representantes do 
povo. É inadmissível que os Deputados, querendo aperfeiçoar, num sentido 
áulico-fisiológico, o projeto nefasto que o Governo envia a esta Casa, criem 
aberrações maiores ainda, como essa taxa sobre os veículos. Já tive 
oportunidade de dizer ao Presidente da Casa que não é apenas um tanque 
de gasolina que se quer cobrar nessa taxa sobre os veículos junto com o 
IPVA. É, da grande maioria da população pobre do País, uma semana de 
trabalho. Quem ganha até um salário mínimo, que é o trabalhador rural, que 
trocou o cavalinho que antes tinha por um fusquinha velho, tem de trabalhar 
duas semanas para pagar essa taxa de R$45,00. O bóia-fria, que ganha 
R$1 0,00 por dia na região Sul do Estado, que remunera melhor, tem de 
trabalhar uma semana. 

~----------------------------------------------------------------~ 
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É a base áulico-fisiológico-governista que quer impor uma semana de 

trabalho de graça para se pagar esses R$45,00, para ser administrado por 
um fundo a ser criado. Como bem ressaltou o Deputado João Leite, talvez 
seja uma nova forma de subvenção que o Governo queira criar. A m~nha 
esperança, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é que os Deputados arnda 
acordem, porque são representantes do povo, e não defensores do Poder 
Executivo, e votem a favor do povo dizendo "não" a esse projeto e dizendo 
duas vezes "não" a essa emenda que quer extorquir dos proprietários de 
veículos mais R$45,00 no mês de janeiro do ano que vem. O PFL, que está 
na oposição, vota "não" a esse projeto na sua inteireza. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins. 
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, esta é uma tarde de tristeza e de vergonha, não apenas para 
esta Assembléia Legislativa, mas para Minas Gerais. 

Estamos aqui para, mais uma vez, trazer a nossa palavra de repúdio, de 
indignação, a nossa palavra de protesto contra esse crime que está sendo 
cometido contra a população, de maneira muito especial, contra a população 
pobre de Minas Gerais. 

Não adianta colocar "rolha". Ainda não estamos amordaçados. Nós, 
Deputados da Oposição, estamos aqui para dizer "não" ao Projeto de Lei n° 
705/99, "não" a essa vergonha que se comete contra os interesses da 
população. Estamos aqui para dizer que, se há um momento de indignação, 
se há um momento de protesto, há expectativa e esperança de que essa 
indignação e esse protesto não se transformem em desânimo em desalento, 
porque é preciso ter forças para continuar combatendo es~e Governador 
covarde, pusilânime, que trai os seus compromissos com a população, que 
trai os seus compromissos de campanha, que trai o povo, da maneira mais 
covarde, mais pusilânime, mais indigna que já vimos na história recente da 
vida política de Minas Gerais. 

Se meia vergonha já havia sido cometida no Projeto de Lei n° 705/99, 
quando se criaram cento e tantas taxas para atividades fundamentais, para 
pequenas empresas que prestam serviços fundamentais à população, agora 
a vergonha é inteira. A segun~a metade da vergonha é essa "narcotaxa" em 
cima de todos os veículos. E importante lembrar que não são apenas os 
automóveis, mas até as motocicletas vão ser obrigadas a pagar R$45,00 de 
sobretaxa, para que possam continuar circula_ndo em nosso Estado. 

É uma vergonha o que está ocorrendo. E um ato de covardia contra a 
população. As Bancadas do PSDB, do PFL e do PSN estão aqui para dizer 
que não nos acovardamos, não nos calamos. Estamos aqui para dizer que 
votaremos contra essa vergonha. Temos a certeza de que muitos Deputados 
da base governista saberão distinguir o limite de seus compromissos de 
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sustentação desse Governador, que comete esse ato de indignidade 
contra a população, e os seus compromissos com os interesses do povo, dos 
seus eleitores, das pessoas que os trouxeram para esta Assembléia 
Legislativa. 

Vejo que esta Casa está parcialmente vazia, porque o momento é de 
constrangimento para essas pessoas que se sentem obrigadas, por 
participarem da base de sustentação do Governo, a dar o seu "sim" a um 
projeto que ficará, nos anais da Assembléia, como um momento de vergonha 
na vida desta Assembléia e de Minas Gerais. 

Vamos juntos dizer "não" a esse Governador imperial, que tem a coragem 
de cometer essa indignidade contra a população, que tem a coragem de trair 
seus compromissos com a população. Vamos dizer "não" ao Projeto de Lei n° 
705/99, na sua inteireza e, de maneira especial, de maneira particular, a essa 
narcotaxa, a essa sobretaxa de R$45,00, que atinge todos os veículos, 
incluindo as motocicletas. 

É uma covardia que se quer cometer contra o povo de Minas Gerais. 
Estamos aqui para dizer "não". "Não" ao Governador covarde, "não" ao 
Projeto de Lei n° 705/99. É o que tenho que dizer. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Pettersen. 
O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, entendo que 

o Deputado Amilcar Martins e outros que passaram por esta tribuna, com 
seus eloqüentes discursos, cometeram uma grande injustiça com o nosso 
Governador Itamar Franco. E isso porque a arte de governar é ter o bônus, 
mas não se esquecer do ônus. Muitos governantes de Minas Gerais talvez 
não tiveram a coragem de enfrentar o desafio de tomar uma medida 
antipática. Mas o Governador de Minas Gerais procura buscar recursos no 
sentimento do mineiro, governando com seus próprios recursos. E, embora 
sacrificando a sociedade, em nome da segurança dessa mesma sociedade e 
no combate ao narcotráfico, toma medidas visando ao bem social. 

Um Governador não pode curvar-se, precisa ter iniciativas e ser forte. O 
Governador Itamar Franco está tendo, além do apoio desta Casa, o apoio 
dos segmentos da sociedade do nosso Estado. Minas tem sido sacrificada 
pelo Governo Federal, que saqueia nossos recursos. E, para nossa tristeza, 
muitos dos combativos Deputados que por aqui passaram, com sua 
inteligência, deixaram e deixam de combater o que o Sr. Fernando Henrique 
Cardoso está fazendo com o nosso povo. Entendo que, apesar das 
dificuldades por que passa o nosso Estado, deveríamos ver que nosso povo 
não pode ficar à mercê da insegurança e do narcotráfico. O Sr. Governador 
do Estado tem a competência e a autoridade moral para buscar, com sua 
honradez, dar governabilidade e segurança a este povo que se encontra 
carente e ansioso por iniciativas como essa. Não é admissível dizer que 

~--------------------------------------------------------~ 
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nosso Governador está sendo covarde. Isso ele nunca foi, pois que se 
trata de pessoa que se preocupa com o bem social, buscando atender aos 
interesses de Minas, dentro das maiores dificuldades por que passa o 
Estado. Caso tivesse o apoio do Governo Federal, no cumprimento de suas 
obrigações para com nosso Estado, talvez não teria necessidade de recorrer 
a esse tipo de medida. 

Quero aqui, Sr. Presidente, externar para V. Exa. e para todos os nossos 
colegas desta Casa que o nosso governante está, acima de tudo, com uma 
grande preocupação; está buscando, contra sua vontade, saídas para 
equacionar os problemas de nosso Estado e da nossa sociedade. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, chego a 

pensar que seria melhor que terminássemos logo esta sessão legislativa, 
porque, caso contrário, outras emendas, taxando mais coisas, vão entrar 
nesse projeto. Vejam os senhores: estávamos achando que essa taxa de 
R$45,00 era só para os carros, mas não, é pior do que isso, essa taxa é 
também para as motos. E, se demorarmos, para as bicicletas, as carroças e, 
quem sabe, até os jegues, porque só faltam esses três. Até as motos já estão 
sendo taxadas. Se a pessoa tem uma moto, mesmo que seja velhinha, não 
tem problema, vai pagar R$45,00 a mais nos seus impostos. 

Acho até, Sr. Presidente, que poderíamos prorrogar a reunião, porque 
percebo que a base de Governo começou a tomar coragem para vir falar; até 
agora, não quiseram nem se defender. Precisamos ouvir argumentos 
consistentes. Dizer que o Governador precisa ... O Governador sempre vai 
precisar de mais dinheiro, qualquer recurso sempre será bem-vindo. Mas o 
povo espera aquilo que foi prometido nos palanques de campanha, que não 
foi o aumento da carga tributária, mas que, com criatividade, ele iria eliminar 
a corrupção, encontrar maneiras criativas de ampliar a base de arrecadação, 
sem que tivesse que aumentar os impostos. Vejam: ele está aumentando 
R$45,00 para arrecadar mais R$130.000.000,00, aproximadamente, e isso 
enquanto não taxar as bicicletas e carroças, porque aí vai aumentar ainda 
mais. Enquanto não faz isso, o que acontece? Bastava que o Governador 
tivesse enviado para cá um projeto, e nem precisava de enviar, porque não 
tem essa criatividade toda. O Deputado Luiz Fernando Faria já tem um 
projeto que fala da reformulação do DETRAN, bastava que ele quisesse 
acabar com a corrupção, desvios e desmandos, e aumentaríamos a receita 
nesses R$130.000.000,00 que ele está querendo, sem acrescentar um 
centavo a mais para o contribuinte. É isso que a sociedade espera, é 
exatamente isso. Esperávamos que ele fizesse uma reforma administrativa, 
em que pudesse enxugar a máquina. Pergunto aos nobres pares desta Casa: 
para que serve a Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo, que agora é só de 
esportes e lazer? Serve somente para criar uma máquina mais pesada para o 
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Estado. Para que servem vanas outras secretarias, que não têm 
nenhuma aplicação prática? Servem apenas para criar despesas. É essa 
reforma administrativa que esperávamos do Governo, e não um aumento das 
despesas, retirando ainda mais do contribuinte, que já não suporta mais. 

Estaremos aqui. Estou percebendo que muitos parlamentares já estão se 
constrangendo com essas taxas e não vão votar a favor delas. Percebo até 
que a própria Oposição já está articulada. Se perdermos agora, teremos um 
3° turno, porque iremos à justiça. Nos Estados em que se tentou cobrar 
essas taxas, ficou definido que são inconstitucionais. Vamos derrubá-las, 
ainda que seja nos Tribunais. Sr. Presidente, desde já, na verificação de 
votação, gostaríamos de saber quais Deputados votaram "sim" e quais 
votaram "não", porque a sociedade precisa conhecer aqueles que defendem 
verdadeiramente os seus interesses e aqueles que apenas fazem discurso, 
dizendo que precisam de recursos a mais, sem sequer gerar algum benefício. 
Criam-se taxas de segurança e mais taxas de segurança, e a insegurança 
piora a cada dia. Não basta aumentar os recursos, é preciso mudar o modelo. 
É preciso reformular o sistema de segurança do nosso Estado. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Vem à Mesa requerimento 

da Deputada Elaine Matozinhos, solicitando a votação destacada do § 1° 
contido na Emenda n° 6 ao Projeto de Lei n° 705/99. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria que fosse lido o artigo 

destacado. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 

leitura do § 1° contido na Emenda n° 6. 
O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada)-(- Lê:) 
"§ 1° - Comporão a receita do fundo mencionando no "caput" desse artigo 

todas as receitas vinculadas existentes e que vierem a ser criadas, inclusive 
as provenientes de arrecadação própria da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e da 
Secretaria de Estado da Justiça." 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

O Deputado João Leite- Sr. Presidente, peço verificação de votação. 
O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem os seus lugares. Em votação. 

~------------------------------------------------------------~ 
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- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 41 Deputados, votaram "não" 13 

Deputados, não houve voto em branco ou nulo. Está, portanto, ratificada a 
aprovação do projeto, salvo emendas e destaques. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau- Sr. Presidente. Infelizmente, sentei-me ao lado do 

Amilcar e não foi possível validar o meu voto "não". 
O Sr. Presidente -A Presidência permitirá que todos os Deputados façam a 

sua declaração de voto no final do processo de votação. 
O Deputado Paulo Piau - Não é declaração de voto. Quero, simplesmente, 

dizer que o meu posto de votação não funcionou. Quero deixar registrado na 
ata que o meu voto é "não". Além disso, requeiro a lista de votação, por favor. 

O Deputado João Leite- Solicito a leitura do artigo, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Antônio Carlos 

Andrada que proceda à leitura da emenda destacada, art. 5° do projeto. 
O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada)-(- Lê:) 
"Art. 5° - O § 2° do art. 113 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, 

passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do 
seguinte§ 2°: 

"§ 2° - As receitas provenientes da arrecadação da taxa de segurança 
pública prevista na Tabela 8, anexa a esta lei, serão vinculadas: 

I - à Polícia Militar de Minas Gerais, no que se refere ao item 1 da tabela; 
11 - ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no que se refere ao 

item 2 da tabela. 
§ 3° - As receitas provenientes da arrecadação da taxa de segurança 

pública prevista na Tabela D, anexa a esta lei, serão vinculadas à Secretaria 
de Estado da Segurança Pública." 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 5° do Projeto de Lei n° 705/99, 
destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite - Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita aos Deputados que 
ocupem novamente os seus lugares. A Presidência vai iniciar o processo de 
verificação. 

- Procede-se à verificação de votação pelo painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 42 Deputados, "não", 17 Deputados, não 

houve voto em branco. Está, portanto, ratificada a aprovação do art. 5° do 
Projeto de Lei n° 705/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Sr. Presidente, solicito a leitura do artigo. . 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda a 
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leitura do art. 7° do Projeto de Lei no 705/99. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada-(- Lê:) 
"Art. 7°- O item da Tabela A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 

fica acrescido dos seguintes sub itens: 1. 7 - emissão de documentos; 1. 7.1 -
permissão de trânsito para produto de origem vegetal: R$ 1 0,00; 1.7.2 -
certificado de qualidade de produto agrícola; 1.7.2.1 - semente (classes 
básica e certificada), por tonelada ou fração: R$5,00; 1. 7 .2.2 - muda (classe 
certificada), por milheiro ou fração: R$5,00; 1.7.2.3 - atestado de garantia: 
R$1 ,00; 1.7.3 - certificado de origem de café, por saca: R$0,25; 1.7.4 -
certificado de origem e qualidade de café, por saca: R$0,50; 1.7.5 -controle 
de produção; 1.7.5.1 - semente (classe fiscalizada), por tonelada ou fração: 
R$5,00; 1.7.5.2 - muda (classe fiscalizada), por milheiro ou fração: R$5,00; 
1.7.6- etiquetas, por milheiro: R$50,00; 1.8- cadastramento de produto; 1.8.1 
- produto agrotóxico, por produto: R$300,00; 1.8.2 - insumos agropecuários, 
por produto: R$150,00." 

O Sr. Presidente - Em votação, o art. 7°. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite -Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. 
- Procede-se à verificação de votação pelo painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados; votaram "não" 18 

Deputados. Portanto, está ratificada a aprovação do art. 7°. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Leite - Solicito a leitura do art. 13, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Antônio Carlos 

Andrada que proceda à leitura do art. 13. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada-(- Lê:) 
"Art. 13- O inciso I do art. 5° da Lei n° 12.730, de 30 de dezembro de 1997, 

passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 5° - I - suspender, 
temporariamente, a exigibilidade de crédito tributário oriundo da falta de 
pagamento do ICMS devido ao Estado, incidente sobre a importação do 
exterior, por meio de estabelecimento situado em outra unidade da 
Federação, de matéria-prima, produto acabado ou bem do ativo permanente, 
com destino a empresa mineira, ocorrida até 31 de março de 2000." 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, se 
tivéssemos um pouco mais de tempo conseguiríamos demover muitos 
parlamentares de votar a favor dessas taxas absurdas. Percebemos que a 
base do Governo começa a baixar, e a Oposição começa a subir. 

O art. 13 comete o absurdo de conceder moratória para a frente. A própria 

~--------------------------------------------------------~ 
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Misabel, Procuradora do Estado, em seu livro, diz que isso é 
inconstitucional. Por exemplo, digo para quem quiser, até março, está com 
moratória. Ainda estamos no mês de dezembro. Imaginem o que acontecerá 
em janeiro, fevereiro e março. É o cúmulo do absurdo. Por isso, tenho a 
certeza de que os nobres pares desta Casa, sensíveis que são, não admitirão 
um absurdo como esse. Já estão admitindo o absurdo de taxar em R$45,00 
os veículos, incluindo as motos. Estão faltando as bicicletas, os velocípedes e 
as carroças. Se demorar, irão taxá-los também. 

Agora, por um lado, querem arrecadar. Por outro, querem dar moratória 
para a frente. Imaginem que absurdo, que irresponsabilidade por parte de um 
Governo que foi eleito com o compromisso de zelar pela coisa pública, de 
administrar em favor do povo. O que vemos? Os empresários que fazem 
importação têm moratória. Aquele que tem uma motozinha velha tem de 
pagar R$45,00. Aquele que tem um carrinho velho tem de pagar R$45,00. 
Mas as grandes empresas, aquelas que importam, têm moratória até março 
do ano que vem. En!ão, quem não fez pode fazer, porque até março já está 
com sua moratória. E um absurdo. A própria Procuradora do Estado diz que 
só se concede moratória até o limite da lei, ou seja, vamos negociar com 
quem já fez. Mas aqui é diferente: quem ainda não fez pode fazer, porque se 
fizer, até março está garantida a moratória, não tem problema. Isso é um 
estímulo à sonegação por parte das grandes empresas, porque o pobre 
coitado do dono de uma moto velha tem de pagar R$45,00. Com esse, o 
Governo é impiedoso. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o art. 13 do Projeto de Lei n° 705/99, 

destacado. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado João Leite - Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. Para tanto, solicita que os Deputados 
ocupem seus lugares. A Presidência vai iniciar o processo de verificação. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 34 Deputados; votaram "não" 24 

Deputados. Está ratificada a aprovação do art. 13 do Projeto de Lei n° 
705/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, solicito a leitura. Em votação 

o item 3.2.4 da Tabela A, constante no Anexo 1 do projeto. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 

leitura do item 3.2.4 da Tabela A, constante no anexo 1 do projeto. 
O Sr. Secretário-(- Lê:) 
"Tabela A (a que se refere a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975) Item 
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3- Atos de Autoridade Administrativa da Secretaria de Estado da Saúde. 
3.2 - habilitação de produto ou renovação. 3.2.4 - outros produtos de 
interesse da área da saúde R$70,00." 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou 

solicitando o encaminhamento desse item destacado para mostrar a nossa 
grande responsabilidade. A tabela é muito especifica da área da saúde. 
Todos os itens que o Governo entendeu que deveriam ser taxados estavam 
especificados- na área de prestação de serviços, na área de medicamentos-
, e esse item diz apenas "outros produtos de interesse da área de saúde". 
Não sabemos o que é. Se estamos tendo alguma resistência em permitir a 
cobrança de taxa de itens já conhecidos, não podemos, em sã consciência -
e pediria aos Deputados que atendessem essa reivindicação - aceitar isso, 
porque são outros produtos que incidem no tratamento direto de doenças e 
na recuperação dos pacientes. 

É um erro grosseiro, injusto, que existe nessa tabela e pediria aos 
companheiros Deputados, principalmente aos médicos, que derrotássemos 
esse item destacado, porque senão vamos taxar o que não conhecemos. 
Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, encaminho 

favorável, mas tenho uma surpresa, mais uma vez, que me deixa de boca 
aberta neste Plenário. Na votação passada, a base do Governo vota 
favorável ... 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que o projeto é polêmico e 
estamos conduzindo-o rigorosamente dentro do Regimento; e solicitaria a V. 
Exa. que respeitasse o Regimento. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Vou respeitar, mas acho que não 
adianta colocar estrelinha no peito do Governador e chegar aqui e votar 
contra o Governo, sendo da base do Governo. 

O Sr. Presidente - Em votação, o item 3.2.4 da Tabela A, constante no 
Anexo 1 do projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação pelo processo eletrônico e solicita aos Srs. Deputados que tomem os 
seus lugares. A Presidência vai iniciar o processo de verificação. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votou "sim" 1 Deputado; votaram "não" 55 Deputados. 

Está, portanto, ratificada a rejeição do item 3.2.4 da Tabela A, constante no 

~--------------------------------------------------------~ 
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Anexo I do projeto. 

Questão de Ordem 
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, solicito leitura do § 7° do art. 

90 da Lei n° 6.763, de 1975, contido no art. 1° do Projeto de Lei n° 705/99. 
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 

leitura do § r do art. 90 da Lei n° 6. 763/75, contido no art. 1° do Projeto de 
Lei n° 705/99. 

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Lê:) 
"§ 7°- Da receita a que se refere o § 4°, 20% destinam-se ao programa de 

prevenção a doenças neoplásicas, e 20% destinam-se a programas de 
urgência e emergências e clínicas cirúrgicas, conforme sistema de referência 
do SUS." 

O Sr. Presidente - Em votação, o § 7° do art. 90 da Lei n° 6. 763, de 1975, 
contido no art. 1° do Projeto de Lei n° 705/99, destacado. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Sebastião Costa- Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - A Presidência vai proceder à verificação de votação pelo 

processo eletrônico. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus 
lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 16 Deputados. Votaram "não" 36 

Deputados. Tivemos 2 votos em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição 
do § 7° do art. 90 da Lei n° 6. 763, de 1975, contido no art. 1 o do Projeto de 
Lei n° 705/99, destacado. Com a rejeição do dispositivo, ficam prejudicadas 
as Emendas n°s 3 e 4. 

/ Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Solicito a leitura das Emendas n°s 1, 2 e 5, Sr. 

Presidente. 
O Sr. Presidente -A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura 

das Emendas n°s 1, 2 e 5. 
O Sr. Secretário - (- Lê:) 

"Emenda n° 1 
Acrescentem-se à Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de 1996, os seguintes 

dispositivos: 
Art ..... -A taxa de expediente de que trata esta lei será cobrada ainda pela 

emissão das guias de arrecadação ou recolhimento direto pelo Estado do 
seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de vias 
terrestres. 

§ 1° - A taxa de expediente, nesse caso, será exigida no momento da 
expedição do relatório, contendo os dados dos veículos, quando solicitado 
pelos interessados, para efeito de cobrança do seguro, na forma do convênio 
já firmado entre as sociedades seguradoras e suas entidades 
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Art. 2°- Em caso de recolhimento direto pelo Estado do valor do DPVAT, 
juntamente com o IPVA, ficará o valor da taxa de expediente prevista no 
"caput" deste artigo, retido na conta do Tesouro Estadual junto à rede 
bancária credenciada para o recolhimento do tributo. 

§ 3° - O valor da taxa de expediente prevista no "caput" deste artigo será de 
R$10,00 por veículo, e o seu custo não poderá ser acrescido ao valor do 
DPVAT e não poderá ser repassado ao contribuinte do IPV A. 

Emenda n° 2 
Acrescentem-se ao art. 12 da Lei n° 6. 733, de 26 de dezembro de 1975, os 

seguintes dispositivos: 
Art. 12- ............................................ . 
I - Dezoito por cento nas operações internas relativas à comercialização de 

veículos ou quaisquer outros bens novos de consumo durável, mediante 
contrato de compra e venda, modalidade "leasing", nos quais conste a 
cobrança antecipada do valor residual garantido. Doze por cento nas 
operações internas relativas à comercialização de veículos ou quaisquer 
outros bens usados de consumo durável, mediante contrato de compra e 
venda, modalidade "leasing", nos quais conste a cobrança antecipada do 
valor residual garantido. 

Emenda n° 5 
Dê-se aos itens 2.28 e 2.29 da Tabela A a seguinte redação: 
2.28- Acompanhamento, incluída a emissão de documento fiscal de leilões 

ou feiras de produtores agropecuários, decorrente de procedimento especial, 
quando requerido espontaneamente pelos organizadores ou participantes por 
dia. Para eventos com previsão de faturamento até R$50.000,00, R$100,00. 
Para eventos com previsão de faturamento de R$50.001 ,00 a R$1 00.000,00, 
R$300,00. Para eventos com previsão de faturamento acima de 
R$100.000,00, R$487,00. 

2.29 - Acompanhamento de leilões ou feiras decorrentes de procedimento 
especial, quando requerida espontaneamente pelos organizadores ou 
participantes por evento. Para eventos com previsão de faturamento até 
R$50.000,00, R$1 00,00. Para eventos com previsão de faturamento de 
R$50.001 ,00 a R$100.000,00, R$300,00. Para eventos com previsão de 
faturamento acima de R$100.000,00, R$1.000,00. 

Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999." 
Questão de Ordem 

O Deputado Miguel Martini - Eu queria saber se V. Exa. vai colocar em 
votação uma por uma, uma vez que são emendas bem distintas. Só queria 
saber isso. 

O Sr. Presidente- A Presidência informa ao Deputado e ao Plenário que as 
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d o 1 e 2 foram destacadas no final; então, o resultado poderá Emen as n s · D · 

V t emas agora as três emendas em conJunto. epo1s, as Emendas mudar. o ar t - E d o 1 nos 1 e 2 estarão sendo destacadas. _Em vo açao, as men as n s , 2 e 5, 
b am Parecer pela aprovaçao, salvo subemendas e destaques. Os querece er t 

t d que as aprovam permaneçam como se encon ram. (- Pausa.) Depu a os 
Aprovadas. v ·t· - s p ·d t 

D t do Miguel Martini- en tcaçao, r. res1 en e. 
O epu a · · t I A P 'd~ · I' · 
0 Sr. Presidente = E regtmen a. re~s•. enc1a so 1~1t~ v~i proceder à 

"fi ça-o de votaçao pelo processo eletromco. A Presldencla solicita aos ventca 1 t dos que ocupem seus ugares. 
Depu a · · - d ot ça-o · d _Procede-se à venftcaçao e v .~. , por me1o o painel eletrônico. 

o Sr. Presidente - Votaram Sim 41. Deputados. Votaram "não" 17 
Deputados; não houve voto em branco. Esta, portanto, ratificada a aprovação 
das Emendas nos 1 •. ~ e 5, salvo su?emendas e destaques.A Presidência 
solicita ao Sr. Secretano que proceda a leitura da Subemenda n° 1 à Emenda 
n° 1. o Sr. Secretário-(- Lê:) 

"Subemenda no 1 à Emenda n° 1 
Dê-se a seguinte redação à Emenda n° 1: 
'Acrescentem-se à Lei no 12.425, de 27 de dezembro de 1996, os seguintes 

dispositivos: . 
"Art ..... - A taxa de expediente de que trata esta lei será cobrada, ainda, 

das sociedades seguradoras beneficiadas, nas seguintes hipóteses: 
1 - pela emissão das guias de arrecadação do Seguro de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres; 
11 - pelo fornecimento dos dados cadastrais dos proprietários de veículos 

automotores para fins de cobrança do Seguro de Danos Pessoais Causados 
por Veículos Automotores de Vias Terrestres. 

§ 1°- Na hipótese do inciso I, o valor da Taxa de Expediente será retido na 
conta do Tesouro Estadual junto à rede bancária credenciada para 
recolhimento do tributo. 

§ 2o - É vedado o fornecimento dos dados cadastrais mencionados no 
inciso 11 às sociedades seguradoras beneficiadas, sem comprovação do 
pagamento da Taxa de Expediente a que se refere o "caput" deste art!go. . 

§ 3o- O valor da Taxa de Expediente prevista no "caput" deste arttgo sera 
de R$10,00 (dez reais) por veículo, e o seu custo não poderá ser acr~sc1do 
ao valor do DPVAT e não poderá ser repassado ao contribuinte do IPVA · 

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 1999". • 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Angelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, estamos 

aqui, na verdade, modificando uma lei do final de 1997, do Gove~no Eduar?o 
Azeredo. Já que o Deputado João Leite abriu, ontem, uma sessao nostalgia, 
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vamos provar, amanhã, pelos anais desta Casa, que a bancada do PT 
votou favoravelmente ao projeto de taxas do Governo Eduardo Azeredo, mas 
não votou favorável, naquele mesmo período, à questão do aumento do 
IPV A Amanhã, teremos dados em Plenário e vamos mostrá-los. 

Acho que essa emenda terá o apoio unânime do Plenário, pois sabemos 
que hoje existe uma máfia do seguro obrigatório, do DPVAT. Tenho, aqui, 
uma auditoria do Governo Federal, segundo a qual, até da parcela 
obrigatória, dos 50% que deveriam ser encaminhados ao Governo Federal -
45% ao SUS e 5% para propaganda contra acidentes de trânsito -, 
R$450.000.000,00 foram desviados, em 1997. Esses são dados do Ministério 
da Saúde. 

Ao mesmo tempo, sabemos que essa estrutura do seguro obrigatório 
favorece, o que é um absurdo, algumas entidades da sociedade civil, como a 
ABIDETRAN, que congrega 27 associados no Brasil inteiro e recebeu 1 O 
milhões no ano passado e 5 milhões até maio deste ano. O que estamos 
fazendo? Não podemos apurar todas essas irregularidades. 

Saiu em reportagem esta semana, na revista "Quatro Rodas", e, há três 
meses, o jornal "Gazeta Mercantil" trouxe várias reportagens sobre a 
chamada máfia do seguro obrigatório. São coisas absurdas. Quem tiver 
oportunidade, pode ler, o nosso tempo é pouco. O que estamos fazendo 
aqui? Sem onerar o contribuinte em hipótese alguma, sem repassar o IPVA, 
o § 3° é bem claro nisso. Os dados cadastrais terão de ser fornecidos pelo 
DETRAN. O valor de R$49,90 do DPVAT é estipulado pelo Governo Federal, 
não pelo Governo Estadual, e será cobrada taxa de 10%. É uma forma de 
mostrarmos posição clara contra esse DPVAT e a forma como é apurado. Vai 
gerar ao cofres do Estado de 30 a 35 milhões. Um jornal, hoje, trouxe que 
seria 52 milhões. 

Gostaríamos de pedir o apoio de todos para um movimento que vai 
começar no Brasil inteiro a partir de fevereiro: será aberta na Câmara Federal 
uma CPI contra o DPVAT. Tivemos oportunidade, por meio do PROCON-
Assembléia, de encaminhar a vários Estados essa emenda. Esses Estados 
vão aderir à discussão que estamos fazendo em Minas. 

Solicito o voto favorável e quero dizer a um Deputado que há pouco fez uso 
da palavra, que é assim que vota é assim que atua o PT, com a consciência, 
coisa que muitos talvez não tenham. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 

PFL, o PSDB e o PSN têm votado sistematicamente contra esse projeto que 
onera o povo mineiro com a criação de taxas. No caso específico desta 
emenda, não votaremos contra nem a favor. Não votaremos a favor para não 
coonestar o projeto, mantendo a nossa posição radicalmente contra a criação 
dessas novas taxas; mas também não vamos votar contrariamente. Então, 

~------------------------------------------------------------~ 
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PFL, PSDB e PSN se absterão nesta votação. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda n° 1, fica prejudicada a 
Emenda n° 1. 

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 5. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
"Dê-se aos itens 2.28 e 2.29 da Tabela A a seguinte redação: 
'2.28 -Acompanhamento, incluída a emissão de documento fiscal de leilões 

ou feiras de produtores agropecuários, decorrente de procedimento especial, 
quando requerida espontaneamente pelos organizadores ou participantes por 
dia- R$300,00; 

2.29 - Acompanhamento de leilões ou feiras, decorrentes de procedimento 
especial, quando requerida espontaneamente pelos organizadores ou 
participantes por evento- R$600,00'.". 

O Sr. Presidente - Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 5, sem 
parecer, salvo destaque. Os Deputados que a aprovam permaneçam como 
se encontram.(- Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Carlos Pimenta - Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram "não" 13 

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação da Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 5, salvo destaque.Em votação, a Emenda n° 2, destacada, que 
recebeu parecer pela aprovação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Solicito a leitura da Emenda n° 2. 
O Sr. Presidente- A Presidência informa a V. Exa. que, por sua solicitação, 

essa emenda já foi lida no momento em que foram lidas as Emendas n°s 1, 2 
e 5.Em votação, a Emenda n° 2, destacada, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 5, destacada, que recebeu 
parecer pela aprovação. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Miguel 
Martiní. 

O Deputado Miguel Martini* - A Emenda n° 5 modifica a Tabela 2.28 e a 
2.29. A redação é cada vez mais absurda. Estamos dentro da mesma lógica, 
ou seja, o absurdo dessas taxas. Diz aqui: acompanhamento de leilões e não 
sei o quê: R$300,00, R$400,00, R$487,00. A outra é R$100,00, R$300,00 e 
R$1.000,00. É de R$100,00 para cima. São mais taxas ainda. Cada vez mais 



z 
;:( 
I 

d 
u 
<í 
E o 
5 
a> 

"O 
c:l 
a> 
~ 

1345 
absurdas. Percebemos que a base do Governo teve uma pequena baixa. 
Acho que já começa a tomar consciência desses absurdos. Mais uma vez, 
chamamos a atenção para o prejuízo que isso vai causar no bolso do 
contribuinte. Os bezerrinhos já não estão livres. Não sei se as cabras, se os 
cabritos estão livres aqui, mas os bois não estão. É o afã, é a voracidade em 
cobrar mais taxas. Estamos tentando resistir, mas estamos perdendo 
vergonhosamente. Todos os outros partidos estão votando favoravelmente a 
essas taxas, e estão votando em bloco. Achamos que, perdendo aqui, temos 
a alternativa do Judiciário. É o que vai sobrar. Nós três vamos apelar à 
justiça. As bancadas do PSN, do PSDB e do PFL vão encaminhar essa ação 
ao Judiciário, para que declare inconstitucional esse projeto. Vamos tentar 
derrubá-lo no Judiciário. É a única alternativa que nos resta, porque a base 
governista e os partidos que defendiam o povo já não o fazem, acham normal 
a cobrança dessas taxas absurdas. Volto a dizer: as galinhas já estão 
taxadas também. Acho que não sobrou nada nessa área. Talvez estejam 
faltando somente bicicleta, velocípede e carroça. Acho que são as únicas 
coisas que estão fora. Pode ser que, se dermos uma olhada, isso esteja 
incluído no item "Outros". Há vários aqui, assim: "Outros". Talvez, nesses 
"Outros", patinetes também estejam incluídas. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda no 5 destacada, que recebeu 

parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini -Sr. Presidente, solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico.A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "não" 48 Deputados, houve três votos em 

branco e nenhum voto "sim". Está ratificada a rejeição da Emenda no 5, 
destacada.A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
Emenda n° 6, destacada. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
"Emenda n° 6 

"Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos: 
'O item V da Tabela D da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 

acrescido do subitem V.18 com a seguinte redação: 'Expediente de 
Certificado de registro e licenciamento de veículos- R$45,00'.'.". 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, gostaria de, antes que se 

começasse a contar o nosso tempo, ter acesso à emenda, para que pudesse 
fazer o encaminhamento dentro do pressuposto regimental. A nossa posição 
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é contra esta emenda - como de resto, contra todas as taxas que o 
Governo, ao apagar das luzes deste ano, manda para esta Casa. É, de uma 
maneira especial para todos nós, o que há de mais inconveniente. Quando se 
aumenta o IPVA, é dividido entre os municípios e o Estado. Essa taxa é um 
aumento indireto do IPVA, com os recursos todos para o Estado. Ou seja, o 
município fica excluído de participar. Então, somos contrários a ela: primeiro, 
por este motivo; segundo, porque não recebeu sequer a apreciação das 
Comissões. Foi apresentada aqui. Então, se o projeto já se encontrava com a 
velocidade estranha na Casa, essa emenda sequer chegou a tramitar; foi 
inserida como um corpo estranho. 

Embora seja matéria correlata, podemos dizer que, se não chega a ser um 
"frankenstein", seria um primo dele, porque é mais feia e complicada que as 
demais. Além disso, foi apresentada em um momento pouco propício, mesmo 
porque há na Casa uma CPI tratando do assunto do narcotráfico que sequer 
sinalizou sobre esse assunto. Mais que isso, é do nosso conhecimento que 
há Secretário de Estado se insurgindo contra ela, porque não foi sequer 
cientificado de sua existência. 

E a terceira razão é que, nesta fase do ano, quando se paga IPVA, os 
moradores da cidade pagam também IPTU e tantas outras despesas. O 
trabalhador rural, que tem apenas um carrinho, em janeiro e fevereiro não 
tem receita, porque provém da colheita. Assim, por essa razão, também 
somos contrários. 

Em resumo, votaremos contra, por três motivos: primeiro, porque exclui os 
municípios da participação na receita; segundo, porque entrou de uma 
maneira estranha no processo, em 2° turno; e terceiro, porque é apresentada 
para prejudicar ainda mais o cidadão, nos meses em que já existem outros 
tributos a pagar, incluindo-se o IPVA, do qual o Estado recebe parcelas 
importantes. Por isso, somos contrários, como de resto a todo o projeto. 
Podemos dizer que as outras são ruins, mas essa é pior. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta*- Muito obrigado, Sr. Presidente. 
Esse último destaque, na verdade, é a taxa de segurança pública 2. Tenho, 

em mãos, um levantamento feito em 1999, do valor arrecadado com a taxa 
de segurança pública em Minas Gerais. São R$77.234.012,00. Esse recurso 
praticamente foi utilizado na construção de algumas cadeias, no pagamento 
de alimentação dos presos, e o restante perdeu-se no processo 
administrativo da própria Secretaria da Segurança Pública. 

Para fazer uma comparação, a Assembléia Legislativa está propondo uma 
nova taxa que vai gerar, só com a arrecadação de R$45,00 por veículo, 
R$157.500.000,00. E mesmo assim estamos votando no escuro. Pergunto a 
qualquer Deputado do PMDB, do PT ou de qualquer outra facção partidária 
como se vai dividir esse recurso; para onde vai; qual é o fundo; quem vai 
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gerenciar esse fundo; quem vai administrar; qual é a participação dos 
municípios nessas taxas. 

Constantemente, nós, Deputados, estamos sendo cobrados das Prefeituras 
e das lideranças a respeito de uma melhor segurança. As Prefeituras, os 
municípios estão absolutamente largados. Por isso, seria necessária uma 
explicação maior. E estamos votando no escuro a pituitária, o cérebro do 
processo, que é essa taxa. 

Com o devido respeito que tenho aos colegas, faço um pedido. Neste final 
de ano, quase às vésperas do Natal, não se pode praticar esse saco de 
maldades contra o povo de Minas Gerais, essa covardia com o Poder 
Legislativo, que não tem nenhuma informação. Como disse o Deputado 
Sebastião Costa, com certeza absoluta, o Sr. Secretário da Segurança 
Pública nem deve ter sido consultado, pela rapidez com que essa emenda 
entrou e tal a rapidez com que está tramitando. 

A nossa posição é absolutamente contrária a essa taxa. Nesse sentimento 
de oposição, queremos pedir ao Plenário, apelar para a consciência dos 
Deputados, para não darmos ao povo de Minas Gerais, a partir de janeiro do 
ano 2000, esse presente de grego, esse presente maldoso. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 6, sem parecer, destacada, 

salvo destaque. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Paulo Piau -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação pelo processo eletrônico. A Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação da votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 33 Deputados, votaram "não" 21 

Deputados. Está, portanto, ratificada a aprovação da Emenda n° 6, 
destacada. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Gostaríamos que fosse feita a leitura do § 1 o 

contido na Emenda n° 6, destacada. 
O Sr. Secretário-(- Lê:) 
"Art. 1°- .... 
§ 1° - Comporão a receita do fundo mencionado no "caput" deste artigo 

todas as receitas vinculadas existentes e que vierem a ser criadas, inclusive 
as provenientes de arrecadação própria da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e da 
Secretaria de Estado da Justiça." 

O Sr. Presidente - Em votação, o § 1° da Emenda n° 6, destacada. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 

~--------------------------------------------------------------~ 
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Rejeitado. 

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda no 
7, destacada. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
Emenda n° 7 

"Acrescente-se onde convier: 
'Art ..... - Acrescente-se ao art. 7° da Lei n° 6.763, de 26/12/75, o seguinte§ 

6°, passando o inciso XXIII do art. 7° da referida lei a vigorar com a seguinte 
redação: 

Art.7°- .................................................... . 
XXIII - operações de arrendamento mercantil não compreendida a venda 

do bem arrendado ao arrendatário ressalvado ainda o disposto no§ 6°'.". 
'§ 6° - O pagamento antecipado do valor residual descaracteriza o contrato 

de arrendamento mercantil'. 
Sala das Reuniões, 15/12/99. Deputado Durval Ângelo". 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Srs. Deputados, as operações de "leasing", 

operações de arrendamento mercantil, cobram IOF e, na maioria 
esmagadora dos casos, 1% de ISS, porque a maioria das empresas de 
"leasing" tem sede no paraíso fiscal do ISS, que é a cidade de Barueri, em 
São Paulo. Temos, aqui, várias decisões da Justiça que dizem: "A cobrança 
antecipada do valor residual de um contrato de "leasing" descaracteriza o 
acordo, que deixa de ser uma forma de arrendamento e passa a ser compra 
e venda do prazo de um bem". E o consumidor não tem o benefício ao 
comprar um carro por meio de "leasing"; paga o valor desse carro da mesma 
forma que um comprador com dinhe"1ro. O que tem são facilidades de juros e 
de prazos para esses pagamentos. Diante disso, apresentamos essa 
emenda, que implicaria numa receita de cerca de R$180.000.000,00 para o 
Estado. Com a Assessoria desta Casa trabalhamos nessa emenda, deixando 
bem claro que essa decisão, a última tomada, em maio deste ano, pela Corte 
Maior do País, dá sustentação legal para que essa cobrança seja feita. 

Entendo que essa emenda terá a aprovação total de todos os 
parlamentares. Da mesma forma que, na modificação de 1997 da lei do 
Governador Eduardo Azeredo, a Bancada do PT votou a favor da lei das 
taxas, juntamente com o PDT, o PMDB, o PSDB e o PFL, votando contra 
somente aquele aumento absurdo do IPVA, faço esse convite para que haja 
coerência. Se agirmos da forma que agimos em dezembro de 1997, 
estaremos demonstrando essa mesma coerência agora e numa emenda que 
não onera o consumidor; simplesmente, as operações de "leasing", por 
conclusõe~ da própria justiça do País, são operações disfarçadas de compra 
e venda. E a hora de mostrarmos de que lado estamos, se estamos do lado 
das empresas de "leasing" ou do lado do consumidor. 



z 
:i: 
I 

c:: 
~ 
~ 

E o c 
a> 
'O 
c: o 

..:t 

1349 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Deputado Durval Ângelo, evidentemente não 

duvidamos, de forma nenhuma. Parece-me que o que V. Exa. propõe tem 
todo o sentido. No entanto, o problema é que essa emenda entrou agora e, 
na verdade, não tramitou, como disse o Deputado Sebastião Costa. Portanto, 
vamos nos abster, para não sermos contra alguma coisa que possa parecer 
razoável. Mas, lamentavelmente, o tempo não permitiu um amadurecimento 
suficiente para que o PFL, o PSDB e o PSN pudessem subscritar, e isso, por 
coerência da nossa parte. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 7, sem parecer, destacada. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 705/99 
na forma do vencido em 1° turno, exceto o§ 7° do art. 90 da Lei n° 6.763, de 
1975, contido no art. 1° do projeto, e o item 3.2.4 da Tabela A constante no 
Anexo I; com as Emendas n°s 6, exceto o § 1° nela contido, e 7, a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 5. À 
Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, gostaria apenas de justificar a 

falta de manejo dos dedos. Queria votar "não" e acabei votando "sim" no 
placar eletrônico, e gostaria que constasse que, na primeira votação desta 
Casa, da Lei n° 705, o meu voto foi "não". Evidentemente que reafirmo que 
continuo radicalmente contra o "boeing 705", mesmo depois de aprovado. 
Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
tenho certeza absoluta de que todos aqui - Situação, Oposição, pessoas que 
acompanham das galerias, telespectadores da TV a cabo, o Deputado lrani 
Barbosa, o Deputado Dinis Pinheiro e outros Deputados - hão de concordar 
com este Deputado. 

Vejo que o PDT veio a este Plenário para votar favoravelmente ao projeto 
do Governo. Por que? Porque faz parte do Governo. Tínhamos uma 
Secretaria e colaboramos com esse Governo na administração, não apenas 
lá, mas também em outros órgãos. Estávamos presentes aqui, todos os 
Deputados do PDT, com exceção do Deputado Marcelo Gonçalves, que está 
presidindo, neste exato momento, a CPI do Narcotráfico. Foi uma surpresa, 
quando acompanhava a votação, ver alguns Deputados do PT, que se dizem 
Governo, mas na hora de votar, Sr. Presidente, não são Governo. E ficam lá 
de cima falando que o Governador vetará. Por isso, podemos votar dessa 
maneira, desrespeitando o Líder do Governo, que é o companheiro Alberto 
Pinto Coelho. Na hora do desgaste, Sr. Presidente, ele acontece, mas na 
hora das benfeitorias e das grandes vantagens, exigem do Governo e fixam 
estrelinhas no paletó do Governador Itamar Franco. Mas, na hora de votar 
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como Governo, não votam. Gostam apenas de "mamar", mas na hora de 
mostrar a cara, não mostram. Gostaria de parabenizar o Dr. Délio, do 
PROCON desta Casa, que conseguiu entregar as duas emendas, que o 
Deputado do PT disse que eram deles, dizendo que mostravam serviço. Na 
hora do mérito, gostam de mostrar a cara, mas essa emenda foi feita pelo 
PROCON desta Casa, e já está sendo distribuída para todo o Brasil. Isso 
lembrou-me um fato da minha infância, lá no Conjunto Santos Dumont, no 
Padre Eustáquio. Falo o que tenho coragem, porque há muito Deputado aqui 
que enfia o rabo entre as pernas, com medo de falar. Quando havia no meu 
bairro aquela rixa de menino, um falava: "Pode vir comigo que eu garanto". 
Então, eu saía na frente, mas quando olhava para trás, não havia mais 
ninguém. Ele já tinha corrido há muito tempo. Era o que tinha a falar. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 
reafirmar que a minha mesa de votação, quando da votação do Projeto de Lei 
n° 705, não funcionou adequadamente. Portanto, gostaria que registrassem 
em ata o meu voto "não". Isso é muito importante, para que conste nas listas 
de votação. Em segundo lugar, gostaria de lamentar o fato de a Assembléia 
Legislativa estar, mais uma vez, substituindo as funções que são do 
Executivo. O Governo tem o comportamento de mandar tudo o que há de 
desgaste para a Assembléia Legislativa. E nós, como Deputados à 
Assembléia, que é um Poder independente do Executivo, estamos 
assumindo o desgaste perante a sociedade, como disse o Deputado Alencar 
da Silveira Júnior. Aqui fica o meu protesto e um pedido, para que o Governo 
assuma. Quando quiser criar uma "narcotaxa", coloque-a em seu projeto 
original e mande esse projeto com a antecedência devida, para que a 
Assembléia possa discutir com a sociedade, a fim de obter um resultado que 
seja interessante para a sociedade. Gostaria de lamentar a injustiça dessa 
"narcotaxa", porque, para cuidar da segurança, aquela pessoa que tem sua 
Kombi velha para transportar verduras, a fim de ganhar o seu dia-a-dia, 
pagará o mesmo valor que uma outra que tem um carro importado. Essa 
emenda ao Projeto de Lei n° 705 é absolutamente injusta. 

Se se criasse um escalonamento, pelo menos, em termos do valor do 
veículo, a justiça seria feita. Infelizmente, o pobre que tem um carro vai pagar 
o mesmo valor de um empresário que tem um carro importado. Portanto, fica 
aqui o nosso protesto e o nosso registro. Muito obrigado. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, houve um 
momento em que a Oposição sentiu até um pouco de alegria, pensando que 
a base governista havia caído em si, colocado a mão na consciência e 
percebido o mal que ia fazer, como fez, à sociedade. 

Dizem que a alegria dos menores dura pouco. E essa foi muito rápida. Nem 
chegamos a ter alegria, porque fomos esmagados. Primeiramente, fomos 
amordaçados com o art. 248, popularmente conhecido como o "rolha". 
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Segundo, fomos esmagados na votação, em que os partidos da base 
governista - com exceção dos partidos de oposição, PSN, PSDB e PFL -
votaram a favor da manutenção desse absurdo, desse presente de grego, 
que foram essas taxas. 

Não bastasse o absurdo de todas as taxas aqui chegadas, tivemos essa 
malfadada taxa, batizada de vários nomes, CPMF da segurança pública, 
"narcotaxa", etc. E ela foi aprovada. As bicicletas estão isentas, os 
velocípedes também devem estar isentos, mas motocicletas e carros velhos, 
não. Alguns casos vão passar de 60% a 70% do aumento do IPVA. 
Tínhamos, aqui, partidos que defendiam a sociedade, mas que, agora, 
acham absolutamente normal uma sobrecarga, um peso como esse de mais 
R$45,00 de "narcotaxa". 

Quero elogiar o Consultor Délio Malheiros, homem que cuida da defesa do 
consumidor, que descobriu pelo menos essa do DPVA T, que pode ser 
realmente um benefício. Pode ser, porque não sabemos se vai ser, não 
tivemos tempo para discutir. Mas, aparentemente, pode-se estar corrigindo 
uma injustiça. Parabéns ao Dr. Délio Malheiros, defensor dos contribuintes. O 
Governo poderia aproveitar mais dessas mentes iluminadas, como é o caso 
dele, para descobrir maneiras de se aumentar a arrecadação, sem que fosse 
do bolso do contribuinte, do assalariado, daquele que não suporta mais a 
carga tributária. 

Infelizmente, só nos resta, agora, recorrer ao Judiciário, para tentar impedir 
essa voracidade do Governo, que avança sobre o bolso do povo mineiro. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, público que nos assiste 
pela TV Assembléia, tivemos dois dias de extensa discussão nesta Casa. 
Não foi por falta de discussão que o projeto foi votado dessa maneira. 

O PT votou realmente a favor desse projeto, não simplesmente porque 
apóia o Governador, mas porque acredita no projeto. Esse projeto foi 
extremamente debatido com a nossa assessoria. Inclusive houve algumas 
mudanças da própria Assembléia nesse projeto, quando foram isentados os 
asilos e outras entidades. Sabemos que os microempresários não serão 
taxados. Então, essa é uma contribuição nossa para que o Estado e o povo 
de Minas Gerais também tenham recursos para manter, sobretudo, a área 
social. 

Acreditamos no Governador, por isso o estamos apoiando, na sua 
honestidade. Ele tem demonstrado isso, inclusive demitindo funcionários, 
como os da ADEMG, quando houve lá problemas sérios que foram 
denunciados nesta Casa. Nós, pessoalmente, fomos a favor de trazê-los, 
aqui, para que pudessem prestar contas do que estava acontecendo. 

O PT sente-se honrado também de ter ajuda, nesta Casa, da sua 
assessoria, que é competente e soma conosco muitos esforços. Queremos 
dizer o que sempre temos dito na imprensa: O PT apóia o Governador Itamar 
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Franco com independência. 
Votei contra a Emenda n° 6 porque, mesmo havendo necessidade de 

recursos para a segurança, como vemos todos os dias na Comissão de 
Direitos Humanos, é um problema sério taxar, da mesma forma, tanto um 
carro antigo, de mil novecentos e antigamente, quanto um carrão importado. 
Essa emenda foi feita nesta Casa, e temos independência para votá-la. Não 
aceitamos que nenhum Deputado incrimine o PT, pois temos procurado ser 
coerentes em nossas ações e temos sido fiéis a nossos princípios. Temos o 
voto de bancada nos casos de acordo, e o acordo que fizemos foi com 
relação ao projeto. As emendas poderiam ser votadas por cada um, de 
acordo com sua consciência e trabalho político. Quero deixar registrado que 
o PT é responsável por este Estado e tem dado a sua contribuição. Não 
permitimos, em hipótese alguma, a tentativa de se manchar a imagem do 
nosso partido. 

Encerrando, lembro que é preciso taxar as grandes fortunas, o que, até 
hoje, não foi feito pelos governistas do Governo Federal. Esse é o nosso 
grande desafio e por causa dessa negligência temos que taxar, hoje, o médio 
empresário. Fica aqui esse nosso apelo e desafio: que o Governo Federal 
taxe as grandes fortunas, para desafogar os Estados. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, trago, mais uma vez, a minha 
palavra de protesto e indignação contra esse ato de covardia contra o povo. 
Nós, do PSDB, PFL e PSN mostramos coerência e consistência e, apesar de 
todas as tentativas, não nos calamos e dissemos não a esse ato vergonhoso 
que se cometeu contra o povo mineiro. Quero cumprimentar o Dr. Délio 
Malheiros pela iniciativa das emendas efetivamente corretas. Além disso, 
quero dizer que a Deputada Maria Tereza Lara mostrou com absoluta 
veemência e grande paixão que seu partido é, ao contrário do que disse o 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, um partido da base governista, que dá 
sustentação política ao Governador Itamar Franco. Ela fez uma defesa 
apaixonada de sua posição. Seu partido acompanhou e ajudou a assegurar a 
aprovação dessas cento e tantas taxas que serão cobradas da população. 
Não estou dizendo que esse partido é da base governista por essa ou aquela 
razão nem que é o partido da "boquinha", mas que faz questão de ser da 
base governista e não abre mão de dar sustentação política ao Governador 
Itamar Franco. Eles são aliados de Newton Cardoso e de Itamar Franco até a 
morte, defendendo, de forma corajosa e destemida, seus interesses. A 
Deputada está de parabéns por essa coerência. 

Finalmente, concordo com o Deputado Alencar da Silveira Júnior. Se há 
desgaste em sustentar essa posição, isso se deve ao fato de ela ser ruim, 
pois desagrada a população e agride seus interesses; é um ato de covardia 
contra ela. Vivemos, nesta tarde, um momento de tristeza e de vergonha. 
Fica registrado o nosso protesto veemente e nossa palavra de indignação 
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contra mais essa agressão aos interesses do povo de Minas Gerais. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, acho que devem ser dadas 
algumas explicações ao público. A legislação que estabelece as taxas existe 
desde 1975. A grande mudança das taxas ocorreu em dezembro de 1997, 
promovida pelo Governador Eduardo Azeredo. A Bancada do PT, 
sensibilizada, votou a favor, porque entendia que havia uma grande 
sonegação. Assim, as taxas, a exemplo da taxa de segurança, que foi criada, 
atendiam às questões fundamentais. 

Fizemos uma oposição firme - e o Deputado Carlos Pimenta lembra-se 
disso - à questão do IPVA. Os Deputados Gilmar Machado e Marcos Helênio 
negociaram o processo de 1997. As taxas da área da agricultura fizeram 
parte de um relatório do Deputado Marcos Helênio. O que está acontecendo 
hoje? Tivemos um reajuste das taxas, que, em alguns casos, foi de 5%, 
ficando abaixo da inflação. Em outros casos, o reajuste foi de 30%; portanto, 
acima da inflação. Tivemos a criação de outras taxas, algumas de iniciativa 
do Governo e outras de iniciativa desta Casa. 

Não entendo como demérito o fato de alguns parlamentares, como os 
Deputados Miguel Martini, Amilcar Viana ou Alencarzinho, falarem sobre 
duas emendas que fizemos - que dão um total de 215.000.000,00, sem 
onerar o consumidor -, dizendo que são emendas de um Consultor da 
Assembléia. Felizes somos nós que temos nesta Mesa e nas comissões bons 
Assessores e bons Consultores. No entanto, é preciso haver Deputados para 
ir atrás. Não precisamos de Deputados míopes, tacanhos, pequenos não no 
tamanho, mas na mentalidade, na inteligência, que ficam vendo coisas que 
não são fundamentais, projetos periféricos. O Deputado tem de ir atrás. 

Gostaria de deixar bem claro que votei a favor da "narcotaxa", por entender 
que, com o fim do Fundo Penitenciário- que caiu 93% em 1997, durante o 
Governo Azeredo -, hoje, estamos numa situação de caos, sem contar o 
repasse que não era feito. O recolhimento atual é de somente R$900.000,00 
por ano. Portanto, ou vamos enfrentar com firmeza o problema da segurança 
ou não vamos. Dizem que o Estado tem de onde tirar. Não tem. Por que 
ninguém criticou São Paulo, quando o Governador Mário Covas resolveu 
cobrar anualmente a taxa de licenciamento de veículos? Ou quando o 
Governador Alencar, do Rio de Janeiro, quando Governador, do PSDB, 
também implementou isso?- estou falando do Alencar, do Rio, que chegou a 
Governador, não estou falando do outro. 

Portanto, fica parecendo que algumas figuras daqui dão uma de vestais, 
sentam no rabo e vêm criticar. Hoje - conforme comentava com o Líder, 
Deputado Alberto Pinto Coelho -, com essa votação, o Governo ganhou 
condições de governabilidade e agora tem de mostrar isso à sociedade. 

Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, o nosso voto foi favorável por 
entender que o momento exige a implantação dessas medidas. Quero 
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aproveitar a oportunidade para repudiar veementemente as palavras 
proferidas pelo Deputado tucano Amilcar Martins. Todos conhecem ~s 
minhas divergências com o Governo passado, com relação ao Governo, nao 
ao homem público, ao cidadão Eduardo Azeredo. Tenho a certeza absoluta 
de que o Deputado Amilcar Martins, Deputado sério, capaz, atuante, foi 
infeliz, proferindo palavras indevidas, incorretas e levianas ao se referir ao 
grande homem público que é Itamar Franco. Todos conhecem o seu perfil, a 
sua luta desde os embates mais difíceis que se iniciaram em 1974 para o 
Senado, em 1982, em 1986 e quando assumiu a Presidência da República, 
num momento de grande dificuldade. Mas a minha admiração pelo Deputado 
Amilcar Martins continua, porque tenho a certeza de que se trata de um 
homem íntegro. Portanto, nessa integridade está inserida a coragem do 
Deputado em reconhecer esse erro publicamente, e tenho a certeza de que 
assim o fará. 

Dois fatos chamaram a atenção dos parlamentares, da imprensa, das 
galerias, enfim, de todos que participaram da reunião de hoje à tarde. Em 
primeiro lugar, do amigo, Deputado Alberto Bejani, afável, brincalhão, 
extrovertido, cativante e que, ao manifestar o seu voto favorável, tenho 
certeza absoluta de que quis dar a sua contribuição ao seu conterrâneo, 
grande homem público Itamar Franco, enfim, a Minas Gerais e ao nosso 
Brasil. Por outro lado, estranhamos a posição do PT, que, sem sombra de 
dúvida, deixa certo questionamento a ser feito pelos nossos eleitores e nosso 
povo, enfim, por toda esta Casa. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão- Em primeiro lugar, quero dizer que os 
votos dados por mim nesta sessão mantêm a coerência de todos os anos em 
que estive nesta Casa. E são vários. 

A minha relação com o Governo Itamar Franco jamais será uma relação 
capaz de violentar a minha consciência e a compreensão que tenho de qual é 
o meu papel nesta Casa. Aceito a crítica do Deputado Alencar da Silveira 
Júnior e do Deputado Dinis Pinheiro, mas não assumo nem acolho essa 
crítica como uma posição do Governo. 

Se, eventualmente, o Governo do Estado, que poderá manifestar a sua 
opinião através do Líder, que nos representa, Deputado Alberto Pinto Coelho, 
ou através do Governador Itamar Franco, tiver qualquer incômodo com a 
nossa posição ou nossa relação com ele, acolheremos a manifestação e a 
discutiremos. Mas não aceito que essa voz de crítica a nós em relação ao 
Governo, por mais valiosa que seja, possa significar qualquer ruptura. 

Aliás, em relação ao voto contra a taxa adicional aos veículos, manifestei 
minha posição, com toda a lealdade, ao Líder de Governo. Foi manifestada 
perante o Presidente desta Assembléia Legislativa - eu disse que não 
concordaria com essa taxa e não acho justa a sua colocação. Existiriam 
outros mecanismos capazes de fazer com que o Estado pudesse 
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implementar a sua dinâmica. Sempre critiquei a sua subserviência. Não 
nossa relação- de modo muito especial, a minha relação com o Governo não 
é de subserviência; é uma relação de diálogo, de busca de entendimento, 
mas jamais de subserviência. 

Deputado Alencar da Silveira Júnior, Deputado Dinis Pinheiro, se este 
Governo exigir de mim qualquer ato de submissão a determinadas ações, 
com as quais não concordo, não mereço estar pertencendo ao Governo 
Itamar Franco. Tem liberdade o Líder do Governo de dizer se estamos 
causando ou não qualquer constrangimento. 

Para encerrar, considero inaceitável a atitude do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, do ponto de vista de estabelecer qualquer relação do nosso 
voto, ou de relação de Governo com interesses particulares. Desafio o 
Deputado Alencar a verificar se em qualquer local deste Governo, ou da 
história deste Governo, a nossa relação, e de modo muito especial a minha 
relação, tem qualquer vínculo com interesses que apregoou, se, 
eventualmente, as nossas relações eram de interesse particular, restrito, de 
cargos. É injusta a sua colocação. É indevida, inadequada, imprópria para o 
momento e para a altura do parlamento e das responsabilidades que temos. 
Muito obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta- Termino este ano, o quinto consecutivo nesta 
Assembléia Legislativa, de forma muito tranqüila. Não quero repreender 
nenhum colega, cada um votou da forma que considerou melhor, mas 
gostaria de destacar dois pontos que considero importantes. 

O primeiro ponto é que votamos contra todo o projeto. O único ponto em 
que nos sentimos na obrigação de votar favoravelmente foi quando, através 
de uma proposição nossa, foi apresentada uma emenda ontem. Aprovada 
essa emenda ontem, hoje o artigo que a emenda passou a constituir foi 
rejeitado. Trata-se da emenda que proporcionava algum recurso para a 
prevenção de neoplasias, do câncer de mama e de útero, bem como de 
próstata. Como médico, vi a possibilidade de conseguirmos recursos, a partir 
do ano 2000, para viabilizar esses importantes programas. Quantas e 
quantas mulheres estão morrendo, ainda jovens, com câncer de mama e do 
útero! Ontem, quando foi encerrada a votação, fomos para casa tranqüilos, 
satisfeitos, aplaudindo a atitude de colegas, mas hoje, para surpresa nossa, 
essa emenda apresentada ontem foi derrotada. E, para surpresa maior, foi 
derrotada inclusive por colegas médicos e por colegas mulheres. E vimos 
escoar das nossas mãos a única possibilidade que tínhamos de, no ano 
2000, viabilizar o programa de prevenção do câncer de mama, do útero e da 
próstata. Infelizmente. É uma pena, porque poderia ser, talvez, um dos 
poucos pontos bons desse projeto. 

O segundo ponto, Sr. Presidente, e quero manifestar - mesmo não votando 
contra a taxa de segurança - a minha confiança no Sr. Secretário da 
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Segurança, Mauro Lopes, pessoa que conheço de longa data. Sei que, _ 
nas suas mãos, esse recurso, que não contou com o meu voto, que nao 
contou com o voto da Oposição, poderá ser transformado para trazer maior 
segurança ao nosso povo. Quero manifestar que tudo de ruim aconteceu 
hoje, porque foi péssimo. O projeto é ruim, mas temos o sentimento de que, 
nas mãos do Secretário Mauro Lopes, esses recursos poderão ser 
transformados e colocados à disposição da nossa sociedade. Volto para 
Montes Claros amanhã, no final deste ano legislativo, tranqüilo, com a 
consciência do dever cumprido, encarando o meu povo e os meus amigos de 
frente, olho no olho, tranqüilamente, porque cumpri a minha obrigação de 
defender com unhas e dentes os interesses do povo mineiro. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de dizer 
por que votamos contrariamente a esse projeto. É inaceitável que tenhamos, 
no que se refere à segurança pública, mais uma taxa. Já temos 70 - 30 
referentes ao trânsito - e agora daremos para a segurança pública mais uma 
taxa. Na recente CPI que funcionou nesta Assembléia Leg·rslaflva, pudemos 
ver que o DETRAN, apesar dessas taxas todas, arrecada R$40.000.000,00 
por mês, enquanto o DETRAN do Rio Grande do Sul, com metade da frota de 
Minas Gerais, arrecada R$260.000.000,00. O Tribunal de Contas, na sua 
inspeção, disse que o DETRAN-MG não tem controle: existe 
reaproveitamento de guias, isenção de taxas, e nós, hoje, demos mais uma 
taxa para a segurança pública. Nós, não, a população. Uma taxa que será 
cobrada indiscriminadamente do proprietário de moto, do veículo mais 
simples ao importado. E fico pensando se não seria essa taxa mais um 

/ "bode", como foi o do telefone, que passeou aqui pelo Plenário; serão 
cobrados R$2,50 em cada conta de telefone e para as pessoas que têm TV a 
cabo, inclusive os telespectadores da TV Assembléia, criada pelo Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, que pagariam mais para ter a sua televisão e a 
Internet. 

Esse "bode" passeou pelo Plenário e saiu. Fico imaginando que o 
Governador vai vetar. Com isso, sairá como bonzinho e colocará todo o peso 
na Assembléia Legislativa. É isso que acontecerá. É inadmissível pensar que, 
em janeiro, teremos R$45,00 para cada um dos proprietários de automóveis 
pagarem; mais 65% de aumento da CEMIG. Hoje, os jornais brasileiros 
trazem que a CEMIG aumenta tarifa para 416 mil consumidores. Os jornais 
do Brasil trazem essas notícias, e, enquanto isso, votamos aqui a criação de 
mais uma taxa. Fico pensando: deve ser um "bode". O Governador vai vetar, 
e o peso vai ficar sobre os Deputados, sobre a Assembléia Legislativa, mais 
uma vez. Até agora, o Governador Itamar Franco não assumiu nada, 
transferiu tudo para sua base de apoio sustentar. E a base de apoio tem 
sustentado. Fico pensando que ele vai vetar e voltará à Assembléia 
Legislativa para, novamente, os Deputados ficarem desgastados e terem que 
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O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a única coisa 
que um político não pode ter é memória curta. Fizemos parte da base de 
sustentação do Governo Eduardo Azeredo, mais da turma que carregava o 
piano do que da turma que tocava. No Governo Eduardo Azeredo também foi 
aprovada uma taxa aumentando o IPVA. Alias, pela euforia do Governo, por 
sua fúria tributária, à época, começou a cobrança antes da aprovação pela 
Assembléia, e teve que voltar atrás. Portanto, fica mal o Deputado João Leite 
fazer essas declarações, assim como o próprio Deputado Amilcar Martins, 
cunhado do ex-Governador, tentando colocar os Deputados da base de 
Governo atualmente como se fossem terroristas fiscais querendo fazer 
alguma coisa nova. No Governo passado aconteceu a mesma coisa. Aquela 
turminha enfia o rabo entre as pernas e vem criticar. Fica difícil. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já questionamos 
a inoportunidade desse projeto, principalmente dessa "emenda 'colt' 45", que 
é para atirar mesmo no contribuinte. Principalmente aquele que tem 
dificuldade de manter seu carro, hoje, obviamente, vai sentir muito mais 
dificuldade. Quando foi feita essa comparação do Governo atual com o 
Governo passado, que no Governo passado também foram aumentadas as 
taxas, isso não justifica que hoje também haja aumento. Se julgam que no 
passado foi errado, que o Governo não deveria ter feito isso, maior razão há, 
para quem já conhece o erro anterior, de não repetir o erro. Se a população 
foi onerada há dois anos, por que continuar sendo onerada? Acho que 
precisa haver coerência. Se se quer criticar o Governo anterior por ter 
aumentado as taxas, que não aumentassem agora. Se já aprendemos que é 
errado, é inconveniente, que frustra a sociedade e cria desconfiança no 
parlamento, se assistimos a tudo isso, por que agora estamos repetindo? 

Tive a oportunidade de falar que esta Casa tem de começar a se 
manifestar mais, a questionar mais e precisa até fazer um 
autoquestionamento, para ver como está funcionando e se estamos 
atendendo aos reclamos da sociedade, e não ficar apenas na discussão de 
fim de ano, desses projetos para cuja apresentação temos de escolher uma 
vítima, porque ninguém quer pôr o nome em uma emenda desgastante. 
Então, é o momento de a Assembléia fazer uma reflexão e uma análise do 
que fizemos neste ano e do que poderemos fazer pela frente. Temos de 
cobrar mais eficiência e eficácia do Governo, para que utilize melhor os 
recursos e arrecade sem punir o contribuinte ou a sociedade como um todo. 
Tem fonte para isso; tem de onde tirar- é só ser mais criativo. 

Finalizando, fica o nosso protesto pela forma como Governo continua a 
agir, tirando, cada vez mais, da sociedade, do contribuinte, do povo os 
recursos de que precisa, mas se preocupando muito pouco em melhorar a 
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eficiência e a eficácia do próprio Governo. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o 
que estamos vendo, lamentavelmente, neste encerramento de ano, no final 
de 1999, era previsível e teve início quando o Governador Itamar Franco 
tomou posse e rompeu com o Brasil, com o Governo Federal; ele vem 
sustentando, de forma birrenta, essa briga, isolando Minas da Federação. 
Então, já era previsível. Minas deixou de receber, por teimosia do 
Governador, os benefícios do Governo Federal. Com essa moratória 
malsinada e declarada, que isolou Minas da Federação, eu já antevia que 
iriam faltar recursos para Minas. E, para sustentar essa teimosia do 
Governador em isolar Minas do resto da Federação, sem receber os recursos 
que poderia e a que tem direito de receber do Governo Federal, quem tinha 
de pagar, na falta do recurso, era o povo mineiro. E, para ajuste de caixa, 
vem, no fechamento desta sessão legislativa, enviar esse ônus sobre a 
população mineira, que paga pela briga política que o Governador sustenta 
com a União, com a Federação. É o pobre coitado que tem um carro velho 
que tem de pagar esses R$45,00 a mais no IPV A. E tem de pagar só para o 
Governo do Estado, porque o Governo poderia reajustar o IPVA, como tem 
feito, às vezes, mas quis reajustá-lo por meio de uma taxa, porque, assim, 
não tem de repassar nada para os municípios, ficando com o recurso total. É 
lastimável que o Governador mantenha essa posição de isolamento de 
Minas, abrindo mão dos recursos federais que o Estado poderia receber e 
cobrando do povo mineiro, já tão sacrificado. O meu protesto e o meu repúdio 
pela forma como o Poder Executivo tem conduzido Minas Gerais -

/ sacrificando exageradamente a população mineira. 
Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a 
Presidência prorroga a reunião por 1 h48min, a partir das 18h11 min. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior* - Sr. Presidente, fui citado aqui por 

várias vezes, mas disse, desde o início, o que todos os Deputados, à 
exceção dos Deputados que foram citados, teriam e têm vontade de dizer. 
Vejo hoje que, com os 61 Deputados em sua base, o Governo tem de 
começar a coçar a cabeça e pensar com quem pode contar. Lembro-me de 
que o ex-Deputado Romeu Queiroz, quando Líder do Governo nesta Casa, 
deixava claro, para todos os que participaram do mandato passado, que 
Deputado do Governo não discute, vota. É sobre isso que tem de haver uma 
conscientização. Deputado que é base de Governo tem de estar aqui 
presente para votar, custe o que custar, com o desgaste que tiver. Tenho a 
certeza absoluta de que, na hora em que for reivindicar para os seus 
municípios as obras necessárias, terá essa diferenciação. Para esses 61, só 
quero deixar isso. 



~ o 
~ 

1359 
Quero deixar bem claro que disse o que muitos Deputados tinham 

vontade de dizer naquele exato momento, na hora do voto, porque, por um 
voto, perde-se ou ganha-se uma votação. Ainda bem que dessa vez sobrou, 
mas, no futuro, pode faltar um voto só. Tenho a certeza de que esses que 
formam a base do Governo, tenham o desgaste que tiverem, têm de votar. 
Se faltar algum voto, não será o meu. Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos, 

primeiro, de lembrar que o Projeto de Lei n° 229/99 vem corrigir, 
evidentemente sem a Emenda n° 4, problemas da Lei Robin Hood, que foi 
baseada fundamentalmente em que nenhum município ganharia receita. Para 
um ganhar, alguém teria de perder. 

Estudamos, de seis a sete meses, nesta Casa, essa lei, que já existe. Por 
meio da assessoria técnica desta Casa, escutando Prefeitos nos quatro 
pontos deste Estado, buscamos aperfeiçoar, garantir a sobrevivência da tão 
conhecida Lei Robin Hood, que termina no próximo ano, para garantir que 
continuasse por mais alguns anos, pois boa parte dos Prefeitos necessita 
dela para a sobrevivência. De outra forma, vão ficar de pires na mão a partir 
do ano 2001. 

Por isso, o estudo foi profundo, foi bastante técnico. A Ouvidoria funcionou 
e tem de funcionar para que tenhamos certeza de que tudo que está sendo 
feito é para o bem de todos e não apenas de alguns. 

Evidentemente, o projeto tramitou nas comissões, passou no 1° turno e, no 
2° turno, a Emenda n° 4 nos trouxe uma surpresa, passando a destinar 1,5% 
do total da receita para as cidades-dormitórios, no valor mínimo por ano de 
R$22.500.000,00; com o FUNDEF, R$27.000.000,00. Não encontramos 
nenhum estudo que viesse mostrar que Minas Gerais só tem cinco cidades-
dormitórios. Como um Estado que tem 853 municípios tem apenas 5 cidades-
dormitórios? 

Para deixar bem claro, cidade-dormitório é aquela onde o cidadão dorme e, 
no dia seguinte, levanta e vai trabalhar em outra. Posso citar, sem ler, muitas 
cidades que sobrevivem dessa maneira. Mas a Emenda n° 4 colocou apenas 
cinco cidades-dormitórios. 

Pergunto aos Deputados: em Minas Gerais, só temos cinco cidades que 
sobrevivem de cidades vizinhas? Dando alguns exemplos, temos Juiz de 
Fora, Matias Barbosa, Ewbank da Câmara, Piau, Coronel Pacheco, enfim, 
temos, aproximadamente, em volta de Juiz de Fora, 30 cidades consideradas 
dormitório. A população dessas cidades trabalha em Juiz de Fora. Por que a 
Emenda n° 4 vem designar somente cinco cidades-dormitório? Será que isso 
é justo com as demais cidades do Estado que passam dificuldades e também 
gostariam de ser chamadas cidades-dormitório, para que pudessem ter uma 
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fatia para sobreviver? Isso me surpreendeu. 

Não sou dono da verdade, mas acho que esse item chamado cidade-
dormitório, encaminhado no 2° turno, em Plenário, é matéria nova. E matéria 
nova, acredito eu, pelo próprio Regimento, exige um Acordo de Lideranças. 
Se não houver esse acordo, matéria nova não pode vir a Plenário. Discutimos 
isso, e não houve nenhum Acordo de Lideranças. Ela simplesmente 
apareceu e é nova. No quadro, onde isso é mostrado claramente, há um item 
novo, que é a cidade-dormitório. Se é um item novo, é matéria nova. Se é 
matéria nova, deveria haver Acordo de Lideranças, mas isso não aconteceu. 

Além de estar classificando apenas 5 cidades, num Estado que tem 853 
municípios, só não vê que há erro quem não quer. Isso é um absurdo. Esse 
item colocado, no nosso entender, é matéria nova, sem nenhum Acordo de 
Lideranças. Acho que a assessoria desta Casa, deste Plenário, da própria 
Presidência deveria ter visto que uma matéria nova não pode chegar a 
Plenário, sem que as Lideranças tenham feito um acordo. 

Por isso, Sr. Presidente, achamos que não é justo, não estamos, pelo 
juramento que prestamos quando tomamos posse, falando a verdade, porque 
juramos falar a verdade, pregar a verdade, fazer as leis e defendê-las. Tudo 
isso é sinônimo de justiça. Será que vamos ver uma injustiça praticada por 
esta Casa? Apenas 5 cidades em 853 municípios? Perto de Belo Horizonte, 
quantas cidades sabemos que são dormitório? Quantas pessoas viajam para 
trabalhar em outras cidades? Essa Emenda n° 4 desmorona todo o projeto, 
que, como já disse, demorou seis, sete meses para ser elaborado, com 
assistência técnica da Casa, com acompanhamento de assessoria formada, 
para que pudéssemos trazer uma solução de igualdade, para que os 
municípios pudessem sobreviver, sem estar com o pires na mão, não 
sabendo como pagar o 13° salário ou o salário de cada mês. 

Por isso, gostaria de pedir a V. Exa. que, após o meu pronunciamento, 
encerre a reunião, de plano, por falta de "quorum", porque não há 26 
Deputados em Plenário para a continuação dos trabalhos. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Não temos número suficiente. Pedimos a V. 

Exa. que faça a chamada dos Deputados, para que possamos agilizar a 
votação dessa proposta de emenda à Constituição, que exige "quorum" 
qualificado. Se V. Exa. não quiser fazer a recomposição, que acione os 
Líderes, para que os Deputados sejam mobilizados. Se for o caso, poderia 
até suspender a reunião por 3 minutos. Assim, poderíamos votar as matérias 
constantes na pauta. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que há "quorum" para a 
votação. Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 239/99, do Deputach 
Antônio Carlos Andrada, que fixa normas para o ensino superior no sistem;~ 
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estadual de ensino de Minas Gerais. A Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir parecer. A Comissão de Educação opina pela aprovação do 
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Emendado em Plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Educação, que opina pela rejeição da 
Emenda n° 1 e pela aprovação da Emenda n° 2, que apresenta. Em votação, 
o Substitutivo n° 1, salvo emendas . Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 2, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, 
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 239/99 na forma do 
Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 2. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Edson Rezende - Votei contrário ao projeto, porque o art. 6°, 

que foi o motivo da minha emenda, coloca o ensino privado e o particular no 
mesmo sistema. Isso fere a LDB, que define que são sistemas diferenciados 
o público e o privado. Então, Sr. Presidente, essa minha emenda excluía o 
art. 6° e procurava colocar o projeto segundo as normas da LDB. Não sendo 
assim, essa emenda, tendo sido rejeitada pela Comissão de Educação e 
aprovada em Plenário, ou seja, mantendo o art. 6°, coloca-nos numa situação 
difícil. Por quê? Porque há uma definição do que seja ensino público e do que 
seja ensino privado. A LDB é muito clara, quando define que, para o sistema 
de ensino público, para uma universidade pública, as faculdades são de 
caráter público, e, para a universidade particular, as faculdades são de 
caráter privado. Na verdade, esse artigo, segundo nossa análise, tem 
problemas de legalidade, não está seguindo as normas da LDB. Por isso, 
votei contra o projeto, bem como contra esse artigo. Votei a favor da minha 
emenda, que precisava ter essa conformidade, do ponto de vista da 
legalidade, do ponto de vista da constitucionalidade. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 2 minutos, para 

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria constante 
na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Discussão, em 2° 

turno, do Projeto de Lei n° 753/99, da Comissão de Fiscalização Financeira, 
que dispõe sobre o Conselho de Contribuinte do Estado de Minas Gerais e 
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda n° 1 ao vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo -Sr. Presidente e Srs. Deputados, com relação ao 
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Projeto de Lei n° 753/99, que promove algumas alterações no Conselho 
de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, lembro aos senhores que esse 
projeto havia sido inserido no projeto do Deputado Sebastião Costa, que, não 
o aceitando, por ser um assunto estranho à sua proposta, retirou o seu 
projeto. Conseguimos que esse projeto tivesse uma apresentação própria por 
meio da Comissão de Fiscalização Financeira. 

Mas gostaria de trazer aos senhores dois pontos que são muito 
significativos nesse projeto. Nós, com a preocupação de que esse projeto 
promova o melhor entendimento possível entre o Fisco e o contribuinte, 
propusemos duas emendas para a consideração dos Deputados. A primeira 
emenda visa corrigir uma modificação proposta nesse projeto: o Presidente 
do Conselho de Contribuintes, que é nomeado pelo Governador do Estado; 
atualmente, como se faz isso? O Governador nomeia e há uma alternância, 
um mandato. É um representante do Fisco e outr~ do contribuinte. Isso 
porque o Conselho de Contribuintes não deve representar apenas o 
contribuinte nem apenas o Fisco. 

Como se trata de uma câmara paritária, igual número de membros tanto 
para o Fisco quanto para os representantes dos contribuintes, se temos um 
Presidente numa câmara paritária, o voto de minerva é do Presidente. Se o 
contribuinte tem o Presidente naquela câmara ou no Conselho, obviamente 
que no caso de empate seria favorável ao contribuinte, e vice-versa. O que 
se propõe nesse projeto? Que o Conselho seja exclusivamente presidido por 
um representante do Fisco. Ou seja, aquele equilíbrio que já ocorre há 16 
anos será alterado. 

Não estamos vendo razão para que se mude essa estrutura. Defendemos 
que continue havendo essa alternância. Um mandato presidido por um 
representante do Fisco e outro mandato presidido por um representante dos 
contribuintes. Assim, estamos apresentando uma emenda, que passo a ler. (-
Lê:) 

"Dê-se ao art. 150 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que se 
refere o art. 26 do Projeto de Lei n° 753/99, a seguinte redação: 

'Art. 150- 'O Governador do Estado designará para o período de um ano: 
I - entre os membros efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente das 

Câmaras de Julgamento e o Presidente do Conselho de Contribuintes, 
observado o sistema de rodízio das representações;" 

11 - entre os membros efetivos da representação classista, o Vice-
Presidente do Conselho de Contribuintes. 

Parágrafo Único - Quando a designação do Presidente das Câmaras de 
Julgamento recair em membro de uma representação, a Vice-Presidência 
será exercida por Conselheiro de outra'.". 

Quero enfatizar que, nas quatro Câmaras, essa alternância permanece, 
incluindo esse projeto. Só há modificação na Presidência do Conselho. E 
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vem a justificação: (-Lê:) 

"O sistema de alternância na Presidência do Conselho de Contribuintes a 
cada exercício entre as representações que têm assento naquele órgão é a 
forma mais democrática de ser exercida a verdadeira paridade entre o poder 
público e as entidades representativas e promove uma lição verdadeira de 
justiça tributária". 

O que estamos querendo é o que está funcionando bem e que continue 
dessa forma. 

Outra emenda que também estamos propondo, com o objetivo de melhorar 
esse projeto, é a de supressão do art. 222, cujo teor é o seguinte:(- Lê:) 

"Suprima-se o art. 222 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que 
se refere o art. 26 do Projeto de Lei n° 753/99". 

Esse projeto muda substancialmente o relacionamento entre o Fisco e o 
contribuinte. Faço a leitura do art. 222, que é curto, só para terem um 
entendimento. (-Lê:) 

"O crédito da Fazenda Pública cujo pagamento não for realizado no 
respectivo vencimento sujeita-se à cobrança administrativa, inclusive por 
meio de instituição financeira, contratada segundo os princípios da Lei 
Federal no 8.666 - a famosa lei de licitação pública - e da Lei Estadual no 
9.444, de 25 de novembro de 1987, a protesto e inscrição em dívida ativa, 
sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis." 

O que estamos propondo é justificado por mim da seguinte maneira: (- Lê:) 
"O art. 5° da Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres 

individuais e coletivos, prevê, em seu inciso LV, que "aos litigantes, em 
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes". Ora, o art. 26 do Projeto de Lei n° 753/99, ao se referir ao art. 222 
da Lei n° 6.763/75, fere de maneira cabal esse direito fundamental 
assegurado pela Constituição Federal, uma vez que prevê que o crédito da 
Fazenda Pública cujo pagamento não foi realizado no respectivo vencimento 
sujeita-se à cobrança administrativa por meio de instituição financeira e a 
protesto em cartório. A ampla defesa e o contraditório do contribuinte são 
enterrados caso esse dispositivo seja aprovado. Por isso, considerando que 
estamos num estado democrático de direito, onde, pelo Governo, entendo 
que esse dispositivo deva ser suprimido de modo a garantir segurança 
jurídica nas relações entre Fisco e contribuinte. Cabe, ainda, ressaltar que as 
discussões a respeito da legitimidade de crédito tributário ocorrem 
administrativamente, no âmbito do Conselho de Contribuinte, e judicialmente, 
nos termos da lei. Portanto, a medida pretendida no projeto com a alteração 
do art. 222 é violenta e arbitrária". 

Consultei dois eminentes tributaristas, que acharam que esse artigo é 
inconstitucional e que, caso fosse aprovado na forma em que está 
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. E, mais ainda, imaginemos que o Estado acione uma empresa que n~o se 
Julgue devedora. Obviamente essa empresa poderá entrar com uma açao de 
perdas e danos contra o Estado. 

Portanto, Srs. Deputados, por questão de justiça, peço a aprovação dess~~ 
duas emendas. Lembramos que há pouco aprovamos nesta Casa, em 
t , , , I . m 
~rno, o Código de Defesa do Contribuinte. Esses dois artigos da el, e 
dlscu~sã.o, colidem com a filosofia que impera no Código de Defes~ d~ 
ContnbUI.nte. Essas eram as observações que tinha a fazer com relaçao 
esse ~roJeto, pa:a as q.uais pediria a atenção dos Srs. Deputados, pa~a qu: 
em Mmas Gera1s cont1nue a haver um bom relacionamento entre Fisco 
contribuinte. Muito obrigado. . 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- Não há outros oradores inscntos. 
-Vêm à Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 753/99 
EMENDA N° 2 

Suprima-se o art. 222 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, a que 
se refere o art. 26, do Projeto de Lei n° 753/99. 

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 1999. 
Mauro Lobo 
Justificação: O art. 5° da Constituição Federal, que trata dos direitos e 

deveres individuais e coletivos, prevê em seu inciso LV, que "aos litigante_s. 
em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, sao 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela 
inerentes". Ora, o art. 26 do Projeto de Lei n° 753/99, ao se referir ao art. 222 
da Lei n° 6. 763/75, fere de maneira cabal esse direito fundamental 
assegurado pela Constituição Federal, uma vez que prevê que o crédito da 
Fazenda Pública cujo pagamento não tiver sido realizado no respectivo 
vencimento sujeita-se à cobrança administrativa por meio de instituição 
financeira e a protesto em cartório. A ampla defesa e o contraditório do 
contribuinte são enterrados caso esse dispositivo seja aprovado. Por isso, 
considerando que estamos num estado democrático de direito, onde as 
normas constitucionais devem ser observadas por todos e, principalmente 
pelo Governo, entendo que esse dispositivo deva ser suprimido, de modo a 
garantir segurança jurídica nas relações entre Fisco e contribuinte. Cabe, 
ainda, ressaltar que as discussões a respeito da legitimidade de crédito 
tributário ocorrem administrativamente no âmbito do Conselho de 
Contribuinte, e judicialmente nos termos da lei. Portanto, a medida pretendida 
no projeto com a alteração do art. 222 é violenta e arbitrária. 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 150 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a que se 
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refere o art. 26 do Projeto de Lei n° 753/99, a seguinte redação: 

"Art. 150 - O Governador do Estado designará para o período de um ano: 
I - entre os membros efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente das 

Câmaras de Julgamento e o Presidente do Conselho de Contribuintes, 
observado o sistema de rodízio das representações; 

11 - entre os membros efetivos da representação classista, o Vice-
Presidente do Conselho de Contribuintes. 

Parágrafo único - Quando a designação do Presidente das Câmaras de 
Julgamento recair em membro de uma representação, a Vice-Presidência 
será exercida por Conselheiro de outra.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Mauro Lobo 
Justificação: O sistema de alternância, a cada exercício, na Presidência do 

Conselho de Contribuintes, entre as representações que tem assento nesse 
órgão, é a forma mais democrática de se exercer a verdadeira paridade entre 
o poder público e as entidades representativas, promovendo-se uma lição 
verdadeira de justiça tributária. 

EMENDA N°4 
Dê-se ao § 1 o do art. 149 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a 

que se refere o art. 26 do vencido em 1° turno, a seguinte redação: 
"Art. 149- ................................................................ . 
§ 1° - Os representantes dos contribuintes e respectivos suplentes serão 

indicados em listas tríplices pela Federação das Associações Comerciais, 
Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais -
FEDERAMINAS -, pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais-
FCEMG -, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -
FIEMG -, pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG 
-, e pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de 
Minas Gerais- FETCEMG.". 

Sala de Reuniões, 16 de dezembro de 1999. 
Rêmolo Aloise 
O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foram 

apresentadas ao projeto três emendas, sendo duas do Deputado Mauro 
Lobo, as quais receberam os n°s 2 e 3, e uma, do Deputado Rêmolo Aloise, a 
qual recebeu o n° 4. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, as 
emendas serão votadas independentemente do parecer. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu 
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Mauro Lobo- Verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
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votação. Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente -Votaram 43 Deputados; 31 votaram "não"; 10 votaram 

"sim" e 2 votaram em branco. Está ratificada a rejeição da Emenda n° 1. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 2. 

O Sr. Secretário (Deputado Eduardo Brandão)-(- Lê:) 
-A Emenda n° 2, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada acima. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2, sem parecer. Os 

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini - Peço verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. Solicito aos Deputados que utilizem o 

microfone. Solicito aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico 
O Sr. Presidente - Votaram 44 Deputados. Votaram "sim" 11 Deputados; 

votaram "não" 33 Deputados; não houve voto em branco. Está rejeitada a 
Emenda n° 2. A Presidência solicita Sr. Secretário que proceda à leitura da 
Emenda n° 3. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
-A Emenda n° 3, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada acima. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3, sem parecer. Os 

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. 

O Deputado Miguel Martini - (Fora do microfone.) - Peço verificação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência não vai atender, porque o pedido de 
verificação foi feito fora do microfone. 

A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda no 
4. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
-A Emenda n° 4, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada acima. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de levantar uma 

questão de ordem sobre a votação. Ela foi votada na comissão, e aqui não 
consta isso. Está havendo um erro. O relator, Deputado Rêmolo Aloise, pode 
corrigir isso agora. 

O Sr. Presidente - A emenda foi apresentada em Plenário, por isso não foi 
à comissão e está sem parecer. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, o relator da comissão pode 
esclarecer isso. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 4, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
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Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
753/99 na forma do vencido em 1° turno, com a Emenda n° 4. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 401/99, da Deputada Maria 
Olívia, que cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arquitetônico - FUNPAT. A Comissão de Educação opina pela 
aprovação do projeto, na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 401/99 
na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
A Deputada Maria Olívia- A Assembléia Legislativa, neste momento, acaba 

de dar a Minas Gerais um grande presente de Natal. O meu projeto tornou-
se, a partir de sua aprovação, um projeto de todos nós, Deputados, que não 
medimos esforços para torná-lo o melhor possível. Contou, também, com o 
apoio do corpo técnico desta Casa, em toda a sua tramitação. 

Depois de ver o Palácio das Artes em chamas, a Igreja do Carmo de 
Mariana destruída, várias notícias de roubo de imagens em todo o Estado, 
vendo o nosso patrimônio acabar, cheguei à conclusão de que eu, como 
Deputada, tinha de fazer algo em favor do nosso bem maior. Nosso Estado 
possui 2/3 do patrimônio de nosso País: nossas igrejas cobertas de ouro, 
obras do nosso Aleijadinho e tantos outros artistas espalhadas nos quatro 
cantos do nosso Estado. É o nosso passado vivo. Diamantina acaba de 
receber o título de Patrimônio da Humanidade, concedido pela UNESCO. 
Ouro Preto já o possui. Os profetas de Congonhas são patrimônios da 
humanidade. Porém, quero abrir um parêntese triste para nós, brasileiros: a 
cidade de Olinda está prestes a perder o título da UNESCO, por falta de 
conservação, por falta talvez de um projeto como o que acabamos de 
aprovar. 

Há nove anos estou nesta Casa, dedicando-me todo esse período à causa 
social e cultural. Em nossas vidas, abraçamos áreas diferentes. Aqui, 
também, cada Deputado representa um segmento da sociedade. 

Hoje é, realmente, o dia mais importante para mim neste parlamento. Sinto, 
neste dia, que deixo uma marca para a nossa Minas Gerais: uma luta de 
meses, uma luta para que a história seja respeitada. Toda a luta não foi em 
vão. Nossos mineiros poderão, sim, no futuro, caminhar pelas ruas de nossas 
cidades históricas e admirar a beleza de nosso barroco. 

Em nome das belezas de nosso bem maior- o nosso patrimônio-, a nossa 
gratidão a todos os Deputados que votaram a favor do nosso projeto. 
Agradecemos à Secretaria da Cultura, na pessoa do Secretário Ângelo 
Oswaldo, por seu apoio e orientação para que o nosso substitutivo viesse 
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perfeito a este Plenário. Resta-nos, ago!a, enviar nosso projeto ao 
Governador Itamar Franco para sançao. Esperamos sensibilidade e 
reconhecimento do Governo, para que este projeto se torne realidade. Nesta 
oportunidade, desejo a todos um Natal cheio de paz. Que 2000 traga a esta 
Casa harmonia e equilíbrio, necessários à boa convivência, e que os anseios 
do povo mineiro encontrem o respeito e o respaldo almejados. Muito 
obrigada. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas; Deputada Maria Olívia, sinto-me, neste momento, duplamente 
feliz. Em primeiro lugar, por ser membro do Conselho do IEPHA, como 
representante desta Casa. Em segundo lugar, por ter sido relator do 
importante Projeto de Lei n° 401/99, da dinâmica Deputada Maria Olívia, que 
tem o objetivo de resgatar a história de Minas Gerais. 

Tive o cuidado de analisá-lo desde o nascedouro, constatando a sua 
grande preocupação com o patrimônio histórico do Estado. Quero 
parabenizar, mais uma vez, a digna Deputada pela fel"iz iniciativa em 
apresentar a esta Casa esse projeto de grande relevância. Tenho a certeza 
absoluta de que está contribuindo muito para o engrandecimento da história 
de Minas Gerais. 

Quero aproveitar o ensejo dessa derradeira hora de nossa sessão para 
agradecer, penhoradamente, a fiel amizade de todos os meus companheiros, 
nesse primeiro mandato. Passei este ano como tenho passado os melhores 
dias de minha vida, pela lealdade e pelo companheirismo de todos os 
caríssimos colegas. 

Parabenizo a todos pelos trabalhos desta sessão legislativa e tenho a 
certeza de que cada um de nós cumpriu o seu papel pelos legítimos 
interesses do Estado de Minas Gerais. 

Desejo a todos, como a toda a assessoria da Casa, um fel"iz Natal e um ano 
novo cheio de realizações, para que possamos realizar os anseios do nosso 
povo. 

O Deputado Amilcar Martins - Quero, mais uma vez, cumprimentar a 
Deputada Maria Olívia pela sua iniciativa. Tenho também especial interesse 
pela nossa história, nossa cultura, nosso patrimônio e nosso passado. 

Como ex-Secretário da Cultura e por toda a vinculação que tenho com a 
vida cultural do Estado, como professor universitário de História de Minas, 
quero dizer que o seu projeto é de enorme alcance. Todo o esforço que se 
faz para preservar o patrimônio histórico e a memória da nossa tradição é 
merecedor do nosso apoio e de todo o louvor. A Deputada Maria Olívia, num 
momento de felicidade, soube não apenas elaborar o seu projeto de lei, mas 
também negociar com o Governo a sua importância, convencer e trabalhar 
junto ao Governo do Estado, mostrando a importância da sua iniciativa junto 
à Secretaria da Cultura e, com isso, viabilizar um projeto que nos ajudará a 
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viabilizar grande parte do nosso patrimônio. 

Já disse, mais de uma vez, que temos uma responsabilidade maior do que 
os outros brasileiros. Mais da metade do patrimônio histórico tombado do 
Brasil está em Minas Gerais, e a nossa responsabilidade é preservar esse 
patrimônio para as futuras gerações, para a memória do passado glorioso de 
Minas Gerais. 

Cumprimento a Deputada Maria Olívia, e queira Deus que se torne uma 
ação concreta de preservação. 

O Deputado Bené Guedes - Em nome da nossa bancada, quero 
parabenizar a colega Deputada Maria Olívia, pela sua luta pelo patrimônio 
público, reconhecido como um dos melhores em todo o mundo. Nossas 
homenagens à ilustre Deputada, uma colega ética, realmente amiga de todos 
e que merece o nosso mais profundo respeito. 

A exemplo do colega Deputado Dalmo Ribeiro Silva, queremos, no final dos 
trabalhos, externar a nossa alegria por mais um ano de trabalho e 
parabenizar a todos que aqui trabalharam diuturnamente, visando sempre ao 
melhor para o Estado. Em nome da Bancada do PDT, agradecemos o 
respeito que todos nos deram nesse período e desejamos a todos um feliz 
Natal e um feliz ano 2000. O próximo milênio está prestes a começar, e não 
poderíamos deixar de dar essa palavra fraterna a todos que neste instante 
nos ouvem. 

O Deputado Carlos Pimenta - Quero, em nome do nosso partido, 
testemunhar o trabalho feito com carinho, muito amor e dedicação da 
Deputada Maria Olívia, na preparação desse projeto. 

Ela constantemente procurou a todos nós, colegas, solicitando apoio, 
inclusive alguma informação ou, até mesmo, alguma orientação, para ajudar 
a confeccionar esse projeto, que prima pela boa elaboração e boa técnica 
legislativa e trará um grande benefício a todo o Estado. 

O setor de cultura, na pessoa do Secretário, de Deputados e de pessoas 
interessadas, como a Deputada Maria Olívia, realmente passa por uma 
grande fase, por um grande momento. 

Em meu nome e no de meus companheiros do PSDB, gostaria de 
cumprimentar a colega Maria Olívia, de testemunhar todo o seu trabalho e 
deixar clara a certeza de que deve procurar, cada vez mais, principalmente 
no ano que vem, elaborar projetos dessa natureza na área da cultura, da 
preservação do patrimônio histórico, na área de amparo ao idoso. Isso é 
importante. Fico orgulhoso - como Líder da Minoria, como colega de partido 
de Maria Olívia - por fazer a minha declaração de voto e dar o meu 
testemunho do seu trabalho de fé e, principalmente, de dedicação ao nosso 
Estado. Parabéns, Maria Olívia. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Deputados, minha caríssima 
Maria Olívia, temos acompanhado o seu trabalho, principalmente neste ano, 

~--------------------------------------------------------~ 
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e vejo que a sua escolha é de temas da maior relevância e da maior 
atualidade. Principalmente ao criar o FUNPAT, que atua numa área que 
representa a nacionalidade, ou, no nosso caso, de mineiridade. Não tem~s 
como preservar aqueles valores que nos são mais caros, sem que haJa 
perpetuação da memória daquilo que representa a passagem de nossos 
antepassados por essas terras, seja na culinária, seja na construção, seja no 
urbanismo, seja em tantas áreas, em todos os ramos da arte. E isso que nos 
perpetua em termos de valores, de características de um povo. 

Tenho a convicção de que, com o seu prestígio junto à UNESCO -
pudemos testemunhar isso, porque, com os Deputados Ivo José e José 
Henrique, lá estivemos - e com a criação do Fundo, essa atuação da 
UNESCO em Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, será facilitada. 

Quero, então, deixar os meus efusivos cumprimentos e o meu orgulho por 
ter votado o seu projeto, que engrandece a Casa e reforça o nosso 
sentimento de mineiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandão)- Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Resolução n° 166/99, do Deputado Gil Pereira, que aprova acordo 
celebrado entre os Municípios de Januária e Chapada Gaúcha, para 
modificação de limite territorial. A Comissão de Assuntos Municipais opina 
pela sua aprovação na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de 
Resolução n° 166/99 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Arlen Santiago - Gostaria de parabenizar o Deputado Gil 

Pereira, que, com a sua sensibilidade, soube resolver um conflito de 
municípios do Norte de Minas - Januária e Chapada Gaúcha. Este último é 
um município recém-emancipado, que produz muito na região. 

O Município de Januária, apesar de se haverem emancipado quatro 
municípios, continua com uma extensão territorial muito grande. A 
sensibilidade do Deputado Gil Pereira houve por bem analisar essa situação 
e aprovar esse projeto. Está de parabéns o povo de Januária, aquela terra 
bonita de gente competente, à beira do rio São Francisco, e também o povo 
de Chapada Gaúcha, aqueles gaúchos que lá já moravam e que produzem 
tanto. Parabéns, Deputado Gil Pereira. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 228/99, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que 
determina que as áreas urbanas ociosas de propriedade do Estado possam 
ser ocupadas para o cultivo de hortas comunitárias. A Comissão de Assuntos 
Municipais opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que 
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apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
n° 228/99 com a Emenda n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 678/99, do Governador do 
Estado, que dispõe sobre a organização da Auditoria-Geral do Estado e dá 
outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 678/99 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - O inciso V do art. 1 O da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
'Art. 10- ............................................................. . 
V - as empresas Rádio Inconfidência Ltda. e Companhia Mineira de 

Promoções- PROMINAS.'.". 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 1999. 
Rêmolo Aloise 
Justificação: Tendo em vista que o projeto refere-se a órgão que integra a 

estrutura governamental do Estado, torna-se oportuno, por tratar-se de 
matéria pertinente, que este parlamento proponha a solução quanto à 
vinculação da Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS -, que se 
encontra, no momento, sem referência subordinativa a nenhuma Secretaria, 
em decorrência de veto mantido a artigo de projeto relativo à reforma 
administrativa do Estado. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à emenda que ora 
apresentamos. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda, de autoria do Deputado Rêmolo Aloise, 
que recebeu o n° 1. Nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, a 
emenda será votada independentemente de parecer. Em votação, o 
Substitutivo n° 1, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita ao Deputado 
Eduardo Brandão que proceda à leitura da Emenda n° 1. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
-A Emenda n° 1, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada nesta edição. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Presidente, gostaria apenas de 

~------------------------------------------------------------__J 
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o Deputado Sebastião Navarro Vieira -A Presidência afirma que não é? 
o Sr. Presidente - A Presidência afirma que não é projeto "frankenstein". 

Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, ç> Projeto de Lei n° 678/99 na forma do Substitutivo n° 
1, com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação. 

Questão de Ordem 
o Deputado Carlos Pimenta - Presidente, terminou a pauta? 
O Sr. Presidente - Temos de votar a redação final de vários projetos, 

Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Eu gostaria de fazer uma questão de ordem 

para obter duas informações. O primeiro aspecto é com relação às propostas 
de emenda à Constituição. O Presidente Anderson Adauto anunciou um 
"quorum" insuficiente para proceder à votação das duas propostas de 
emenda à Constituição que estão na pauta. Estamos esperando uma decisão 
para saber se elas serão apreciadas hoje. Se não, gostaria de saber qual é a 
programação da Mesa, porque temos interesse em seguir, pois amanhã é o 
último dia. 

A segunda questão de ordem é a seguinte: quando os Deputados Miguel 
Martini e Amilcar Martins haviam solicitado a verificação de votação, V. Exa. 
disse que teriam que fazê-lo no microfone. Essa é uma resposta que causa 
apreensão à Oposição. Se, de repente, um microfone desses não estiver 
funcionando, ou se for deliberadamente cortado, podemos nos sentir 
prejudicados. Gostaria que V. Exa. nos informasse qual é o embasamento, se 
é esse o procedimento. Temos interesse, em algumas ocasiões, de fazer a 
verificação de votação, pois é um artifício importante para a Oposição. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Carlos Pimenta, 
sobre a primeira questão de ordem, que vamos votar, primeiro, os pareceres 
de redação final; depois, a Presidência vai fazer a verificação de "quorum" 
para a votação das propostas de emenda à Constituição. 

O Deputado Carlos Pimenta - Se não houver "quorum" hoje, qual será a 
programação? 

O Sr. Presidente- Se não houver "quorum", essas emendas passarão para 
amanhã, pois ficou acordado que serão votadas pela manhã. A pauta está 
sendo montada pela Presidência, neste momento. 

Respondendo ao segundo questionamento, quanto ao procedimento da 
Presidência, sempre que se pede verificação, isso tem de ser feito pelo 
microfone. A Presidência informou ao Deputado Miguel Martini, naquele 
momento, que assim procedesse, mas atendemos o seu pedido e fizemos a 
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verificação. Na outra, porém, como ele não atendeu à Presidência, esta 
não lhe concedeu o pedido. 

O Deputado Carlos Pimenta- Quero argumentar, Presidente, que nem 
sempre é possível a um Deputado afastado fazer uso do microfone para pedir 
a verificação. Mas V. Exa., na Presidência, escutou o pedido de verificação. 
Então, pediria que a resposta de V. Exa. não fosse a de praxe e que, no 
momento em que a Presidência escutar, mesmo que o Deputado não tenha 
conseguido chegar ao microfone, o pedido de verificação fosse levado em 
consideração. 

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

Complementar n° 20/99, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, que altera 
os arts. 7° e 21 da Lei Complementar n° 26, de 14/1/93, que estabelecem a 
composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar 
Metropolitano, com a redação dada pelo art. 1° da Lei Complementar n° 53, 
de 1°/12/99. Em discussão, o parecer. Com a palavra, para discuti-lo, o 
Deputado Marco Régis. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabamos de 
votar, agora à tarde, a redação final não só desse projeto, mas de vários 
outros, para dar cumprimento à pauta final de nossos trabalhos. 

Quero fazer coro com o Deputado lrani Barbosa, que, ontem, da tribuna, 
fez críticas à composição da Região Metropolitana e do Colar Metropolitano. 
Acho que, na próxima sessão legislativa, esta Assembléia precisa reestudar a 
composição tanto da Região Metropolitana da Capital como também de seu 
Colar Metropolitano, porque extrapola os limites o fato de nós, Deputados, 
começarmos a colocar cidades e mais cidades nessa composição. Temos de 
estabelecer critérios para que isso se concretize. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputado_s que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. A sanção. 

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 
por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 267, 
301, 483, 512 e 620/99. À sanção. 

O Sr. Presidnete - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 229/99, 
do Deputado Alberto Bejani, que altera dispositivo da Lei n° 12.040, de 
28/12/95, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencentes aos municípios de que trata o inciso 11 do 
parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal e dá outras providências. 
Em discussão, o parecer. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Alberto 
Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei rápido 
por entender que outras matérias terão de ser votadas ainda. Gostaria só de 

~--------------------------------------------------------~ 
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esclarecer ao Deputado Dinis Pinheiro que em nenhum momento 
declarei, neste primeiro ano, nesta legislatura, que sou inimigo do Dr. Itamar 
Franco. Em nenhum momento usei a palavra para denegrir a imagem do Sr. 
Governador do Estado de Minas Gerais. O que eu tenho, graças a Deus, é 
coerência, pés no chão. Sei muito bem que tenho ficado contra alguns atos 
adm"mistraflvos do Sr. Governador. Por exemplo, não poderia nunca ficar a 
favor da divisão do 13° salário em 24 meses. Nunca ficaria a favor da taxa de 
R$45,00 que se vai acrescentar ao IPV A. 

Digo ao Deputado Dinis, por quem tenho grande admiração, que não estou 
querendo me aproximar de quem já tenho aproximação. Na política, pode-se 
não concordar politicamente com o cidadão, mas isso não quer dizer que 
você tenha de ser inimigo pessoal dele. Muito pelo contrário. Todas as vezes 
que, depois de eleito Governador, encontrei-me com S. Exa., eu o 
cumprimentei e sempre me coloquei numa postura de respeito, mas afirmar 
em Plenário que Alberto Bejani está querendo se aproximar dele para ser 
Situação não é verdade. Não preciso me aproximar para votar com o 
Governo. Votei a favor dos policiais militares que tinham sido prejudicados 
em 1997. Votei a favor do Governo. Votei a favor do projeto do Governo na 
anistia fiscal. 

Não preciso trocar meu voto por mata-burros, por ambulâncias, por asfalto 
nem pela criação de posto médico ou posto policial. Não preciso, porque eu 
já fiz. Em Juiz de Fora, onde eu tive a maioria dos votos, 47 mil, construí 28 
escolas. Em uma cidade, onde fui o mais votado, construí 9 creches; nas 
escolas, havia 14 mil alunos, e entreguei-as com 32 mil ao Prefeito que 
assumiu depois de mim, que foi o Deputado Custódio de Matos. 

Na verdade, não preciso ficar fazendo trocas, porque eu já fiz. Fui Prefeito 
da minha cidade, Juiz de Fora, e nessa cidade tive nas últimas eleições a 
ratificação do povo dizendo: "Bejani, gostamos de você. Tome aqui 47 mil 
votos só na sua cidade". 

Não preciso ficar nessa de ir no Palácio e dizer ao Governador que, se ele 
me der uma escola, voto a favor, se me der um mata-burro, voto a favor. Não 
preciso fazer isso. Já tenho obras que realizei na minha cidade, junto com 
uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho. Essa equipe, que respeito 
muito, trabalhou comigo naquela ocasião e foi responsável pelo sucesso que 
tivemos, como também teve o Prefeito Custódio de Matos. 

Sr. Presidente, quero só deixar bem claro que acho que há <' '1uns 
Deputados fazendo cirurgia de mais aqui nesta Casa. Muito obrigadv, Sr. 
Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani- Sr. Presidente, gostaria de pedir a V. Exa. que, 

após o meu pronunciamento, encerre a reunião, de plano, por falta de 
"quorum", porque não há 26 Deputados em Plenário, para a continuação dos 
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trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Encerramento 
O Sr. Presidente- A Presidência verifica, de plano, a inexistência de número 

regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando os 
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 17, às 9, às 14 e às 20 
horas, bem como para a solene de amanhã, logo após a extraordinária em 
que for apreciado o projeto de lei do orçamento, nos termos dos respectivos 
editais de convocação. Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 755/99 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe cria o 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - !TER - e dá outras 
providências. 

Publicada em 15/12/99, a proposição foi distribuída, preliminarmente, à 
Comissão de Constituição e Justiça, que conclui pela sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, com as Emendas n. 0 s 1 a 8, que 
apresentou. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária opinaram pela aprovação da proposição, com as 
emendas da Comissão de Constituição e Justiça. 

A matéria foi aprovada no 1° turno com as Emendas de n°s 1 a 8 e, nos 
termos regimentais, volta a esta Comissão para receber parecer para o 2° 
turno. 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, conforme aprovada em 
Plenário, no 1° turno. 

Fundamentação 
Conforme esta Comissão já se manifestou, quando da apreciação da 

matéria, em 1° turno, trata-se de iniciativa relevante, que vem propiciar o 
aparelhamento institucional do Estado em uma das áreas mais sensíveis de 
sua atuação: a da política fundiária. Sob esse aspecto, não resta nenhuma 
dúvida quanto à necessidade de sua aprovação, que, no entanto, deve ser 
precedida de exames que possibilitem a sua compatibilização com o 
ordenamento jurídico já existente, para que não pairem dúvidas quanto à sua 
aplicabilidade. 

A Comissão de Constituição e Justiça, em algumas das emendas que 
apresentou, procurou sanar um dos problemas existentes na proposição 
original: a confusão entre o que seja política agrária e política fundiária. A 
primeira delas está regulamentada, no Estado, pela Lei n° 11.405 de 5 de 
fevereiro de 1994, que, obedecendo a comandos constitucionais expressos, 
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determinou que o planejamento e as ações no setor tenham a 
participação a sociedade civil e dos setores produtivos, o que não ocorre no 
caso da questão fundiária. Faz-se necessária, no entanto, outra pequena 
correção, para que não pairem dúvidas quanto ao fato de que o novo órgão 
não é competente para o planejamento e a execução da política agrária no 
Estado. Para isso, apresentamos a Emenda n.0 1, ao final deste parecer, na 
qual se retira à menção à política agrária, coerentemente com o restante do 
conteúdo da proposição. 

O artigo 1° do projeto prevê a criação do Instituto de Terras, integrante da 
estrutura da SEPLAN. Deve ficar bem claro que este Instituto não possui 
personalidade jurídica própria, isto é, não se trata da criação de uma nova 
autarquia ou fundação. Trata-se, a princípio, de uma nova superintendência 
criada na Secretaria, fato, aliás, confirmado pelo ex-deputado Marcos Helênio 
em depoimento perante a Comissão de Constituição e Justiça, ainda no 1° 
turno. Assim, para que não pairem dúvidas acerca da natureza do órgão 
criado, apresentamos a Emenda n. 0 2 ao final deste parecer. 

Parece-nos, ainda, que a estrutura prevista no art. 4° para o novo órgão 
apresenta uma pequena incorreção. A Superintendência Geral deve ser o 
órgão coordenador do setor, de forma compatível com o disposto no Decreto 
36.085, de 29/9/94, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado 
do Planejamento e Coordenação Geral. Para isso, apresentamos a Emenda 
n° 3, ao final deste parecer. 

Finalmente, faz-se necessária a correção na remuneração prevista para o 
Superintendente Geral, de forma a torná-la eqüivalente à dos demais cargos 
do mesmo status hieráquico. Para tanto, apresentamos a Emenda n° 4. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 755/99, 

na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresentamos. 

EMENDA N° 1 
No "caput" do art. 2°, suprima-se o termo "agrária". 

EMENDA N° 2 
Dê-se ao art. 1 o a seguinte redação: 
"Art. 1° - Fica criado o Instituto de Terras - ITER - do Estado de Minas 

Gerais, órgão integrante da estrutura da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, sem personalidade jurídica 
própria. 

Parágrafo único- Para os efeitos desta lei, a expressão Instituto de Terras, 
as palavras Instituto e a sigla ITER se equivalem. 

EMENDA N° 3 
Dê-se ao art. 4° a seguinte redação: 
"Art. 4° - O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais é gerido pela 
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Superintendência Geral Fundiária, integrante da estrutura da Secretaria 
de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, e tem como órgãos 
subordinados: 

a) Diretoria de Defesa da Cidadania no Campo; 
b) Diretoria Fundiária; 
c) Diretoria de Desenvolvimento Rural Sustentável." 

EMENDA N°4 
Dê-se ao inciso I do Art. 5° a seguinte redação: 
"Art. 5°- ......................................................... . 
I - 1 (um) cargo de Superintendente Geral Fundiário, com remuneração de 

R$ 3.644,98 (três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito 
centavos); 

e no parágrafo único do art. 5° substitua-se o termo "agrário" por "fundiário". 
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira,Presidente - João Batista de Oliveira, relator -

Agostinho Patrús - Alberto Bejani. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 755/99 
Cria o Instituto de Terras - !TER - do Estado de Minas Gerais edá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Instituto de Terras - !TER - do Estado de Minas 

Gerais, integrante da estrutura da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral - SEPLAN. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a expressão Instituto de Terras, 
as palavras Instituto e a sigla !TER se equivalem. 

Art. 2° - O Instituto de Terras tem por finalidade contribuir para o aumento 
da qualidade de vida da população do Estado,· planejando, coordenando e 
executando a política agrária e fundiária do Estado e promovendo ações 
destinadas à democratização do acesso e à fixação do homem à terra, de 
acordo com as diretrizes do desenvolvimento sustentável e do Governo do 
Estado. 

Art. 3°- Compete ao Instituto de Terras: 
I - planejar, coordenar e executar a política fundiária do Estado de Minas 

Gerais de acordo com o Programa Estadual de Reforma Agrária; 
11 - mediar e prevenir conflitos envolvendo a posse e o uso da terra, 

contribuindo para a efetiva promoção e defesa dos direitos humanos e civis 
dos trabalhadores rurais sem terra; 

111 - exercer a coordenação intersetorial e sistêmica das atividades 
relacionadas com a sustentabilidade e a consolidação dos assentamentos 
criados pelo Poder Executivo Estadual, diretamente ou através de convênios 
responsabilizando-se pela condução das ações necessárias a sua 
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implementação; 

IV - promover a regularização de terras devolutas rurais e urbanas do 
Estado e administrar as terras que vierem a ser arrecadadas, até que tenham 
destinação específica; 

v - promover a articulação dos esforços da União, Estado, municípios e 
entidades civis em favor da reforma agrária; 

VI - promover a regularização de terra devoluta rural do Estado e 
administrar as terras arrecadadas, até que recebam destinação específica; 

VIl - identificar, organizar e implantar o cadastro técnico fundiário e 
identificar as terras devolutas do Estado, usando a metodologia própria das 
ações discriminatórias; 

VIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com vistas à consecução 
de sua finalidade; 

IX - exercer outras atividades correlatas. 
Art. 4° - O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais tem a seguinte 

estrutura orgânica: 
a) Superintendência Geral Agrária; 
b) Diretoria de Defesa da Cidadania no Campo; 
c) Diretoria Fundiária; 
d) Diretoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Art. 5° - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de 

Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN -, os seguintes 
cargos de provimento em comissão: 

I - 1 (um) cargo de Superintendente Geral Agrário, com remuneração de 
R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais); 

11- 3 (três) cargos de Diretor 11, MG-05, DR-05; 
111- 1 (um) cargo de Assessor-Chefe, MG-24, AH-24; 
IV- 2 (dois) cargos de Assessor Técnico MG-18, AT-18. 
Parágrafo único- O código e o símbolo do cargo da classe Superintendente 

Geral Agrário serão estabelecidos em resolução do Secretário de Estado de 
Recursos Humanos e Administração. 

Art. 6°- O ITER poderá solicitar a cessão de servidores da administração 
direta e de autarquias e fundações que compõem a administração indireta do 
Estado de Minas Gerais, com prioridade para os remanescentes da diretoria 
de assuntos fundiários da Ruralminas, exceção feita para servidores cuja 
qualificação não for encontrada no quadro de pessoal da Ruralminas. 

Art. 7°- Ficam extintos, no Quadro de Pessoal da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, os seguintes 
cargos de provimento em comissão: 

1 - 1 (um) cargo de Diretor, código DR-RM 137; 
11- 3 (três) cargos de Chefe de Divisão, nível12-l; 
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111- 6 (seis) cargos de Chefe de Serviço, nível11-l; 
IV- 1 (um) cargo de Assessor, nível 12-G; 
V- 6 (seis) cargos de Gerente Regional, nível 12-1; 
VI- 6 (seis) cargos de Gerente Técnico Regional, nível11-l; 
VIl- 6 (seis) cargos Encarregado Administrativo, nível 9-J. 
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Art. 8° - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração 
adotará os procedimentos previstos no artigo 31 do Decreto n° 36.033, de 14 
de setembro de 1994, assim como fará a codificação e identificação dos 
cargos criados e extintos por esta lei, nos termos do artigo 13 da Lei n° 
12.159, de 27 de maio de 1996, ficando ainda a Ruralminas autorizada a 
promover atividades e a captação de recursos para investimentos e sua 
viabilização, mediante a execução de 'acordo-programa' com entidades e 
organismos internacionais e nacionais. 

Art. 9° - Ficam extintos, na estrutura da Fundação Rural Mineira -
Colonização e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, a Diretoria de 
Assuntos Fundiários, a Divisão de Legitimação de Terras, o Serviço de 
Terras Rurais, o Serviço de Terras Urbanas, a Divisão de Cadastro, o Serviço 
de Geoprocessamento, o Serviço de Topografia e Fiscalização, a Divisão de 
Colonização e Assentamento, o Serviço de Projetos e Implantação, o Serviço 
de Controle e Avaliação e 6 (seis) Escritórios Regionais. 

Parágrafo único - compete à Fundação Rural Mineira, Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - planejar, executar e avaliar as 
ações de desenvolvimento econômico e social para as regiões mineiras 
comprovadamente desassistidas pelos órgãos e entidades do Poder 
Executivo, em consonância com as políticas propostas pela Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN. 

Art. 1 O - Os Secretários de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de Recursos Humanos e 
Administração e da Fazenda, por meio de resolução conjunta, estabelecerão 
as medidas administrativas necessárias à efetivação da transferência da 
função fundiária para o Instituto de Terras- ITER- criado por esta lei. 

Art. 11 - Fica autorizada a transferência das dotações orçamentárias 
referentes a função fundiária para a Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral - SEPLAN -, e o resultante de quaisquer procedimentos e 
sentenças judiciárias em desfavor da RURALMINAS, até a data de 
publicação desta Lei, passa a ser de responsabilidade direta do Estado de 
Minas Gerais. 

Art. 12 - Passam a ser de responsabilidade direta do Estado de Minas 
Gerais os débitos resultantes de quaisquer procedimentos e sentenças 
judiciárias em desfavor da EPAMIG, até a data de publicação desta Lei. 

Art. 13 - No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação 
desta Lei será apresentado projeto de lei específico, visando à criação de 
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fundo contábil para a consecução dos objetivos do Instituto de Terras -
ITER, previstos nesta Lei. 

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 373/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 373/99, de autoria do Deputado João Leite, que dispõe 
sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais e 
carcerários, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 373/99 
Dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos policiais 

e carcerários. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- É garantido o livre acesso das autoridades a que se refere esta lei 

aos estabelecimentos policiais e carcerários do Estado. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são considerados 

estabelecimentos policiais e carcerários todas as repartições pertencentes à 
estrutura da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Secretaria de 
Estado da Justiça e de Direitos Humanos e da Polícia Militar. 

Art. 2° - Sem prejuízo da aplicação da legislação pertinente, terão livre 
acesso aos estabelecimentos policiais e carcerários: 

I -sem prévia comunicação: 
a) Senador da República, Deputado Federal e Deputado Estadual; 
b) Prefeito Municipal, nos estabelecimentos situados nos municípios em 

que cumprem seus mandatos; 
c) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Minas 

Gerais - OAB-MG -, credenciado pelo Presidente da entidade, nos termos 
das normas específicas vigentes; 

d) o Ouvidor da Polícia do Estado ou representante por ele designado; 
11 - mediante prévia comunicação, até duas horas antes da visita, à 

autoridade responsável pelo estabelecimento: 
a) membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos; 
b) membro do Conselho Estadual de Defesa Social; 
c) titular de órgão oficial de defesa dos direitos humanos ou representante 

por ele designado; 
d) titular de entidade civil de defesa dos direitos humanos que 

comprovadamente esteja em funcionamento por, no mínimo, dois anos, ou 
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representante por ele designado; 

e) Vereador, nos estabelecimentos situados nos municípios em que 
cumprem seus mandatos. 

Art. 3° - Compete ao titular responsável pelo estabelecimento ou a seu 
substituto fornecer, sob pena de responsabilidade, a segurança necessária 
quando das visitas de autoridades, nos termos desta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 374/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 374/99, de autoria da Deputada Maria Tereza Lara, que 
define o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão 
de benefício, prioridade e equiparação de oportunidades sociais e concessão 
de benefícios no âmbito do Estado, foi aprovado no 2° turno, na forma do 
vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 374/99 
Estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de 

concessão de benefícios pelo Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Considera-se pessoa portadora de deficiência, para fins de 

obtenção dos benefícios previstos na legislação do Estado, aquela que, 
comprovadamente, apresente desvantagem no que se refere à orientação, à 
independência física ou à mobilidade, ou de ordem neuropsíquica que 
acarrete dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a interação 
social e para a independência econômica, em caráter permanente. 

Art. 2° - Para os fins desta lei, considera-se: 
I - desvantagem na orientação a limitação da capacidade do indivíduo de 

situar-se no meio ambiente, receber e assimilar sinais e emitir respostas, 
decorrente da diminuição ou da ausência de visão, de audição, de tato, de 
fala e de assimilação dessas funções pelo cérebro, com as seguintes 
especificações: 

a) deficiência auditiva: limitação de ordem neurossensorial ou mista, em 
grau severo e profundo, com perda de 70% (setenta por cento) ou mais da 
capacidade de audição, nos dois ouvidos; 

b) deficiência visual: acuidade visual igual ou inferior a 10% (dez por cento), 
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ou seja, 20/200 (vinte duzentos avos) na escala Snellen, incluindo-se os 
casos de diplopia; 

11 - desvantagem na independência física e na mobilidade a limitação da 
capacidade do indivíduo de desempenho autônomo das atividades da vida 
diária, caracterizada por: 

a) ausência, paralisação ou dificuldade de movimentos dos membros 
inferiores ou superiores que acarretem grave problema de locomoção, 
deambulação ou equilíbrio; 

b) necessidade de utilização de equipamentos, suportes, próteses ou 
órteses para o desempenho de suas atividades; 

c) necessidade do auxílio de outra pessoa para a própria locomoção; 
111 - desvantagem de ordem neurológica ou psíquica o distúrbio 

comportamental incapacitante, de caráter transitório, que ocasione 
dificuldades na execução de tarefas da vida diária e de atividades 
socioeconôm icas. 

Art. 3° - Cabe à Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente, 
instituída pelo art. 3° da Lei n° 8.193, de 13 de maio de 1982, dirimir as 
dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos legais nas situações 
fáticas. 

Art. 4° - A legislação que trata da concessão de benefícios e da 
equiparação de oportunidades sociais para as pessoas portadoras de 
deficiência fica subordinada aos critérios definidos por esta lei. 

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias 
contados de sua publicação. 

Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 396/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 396/99, da Deputada Maria José Haueisen, que institui, 
no âmbito da administração pública estadual, o Programa Estadual de 
Reciclagem de Papel, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 396/99 
Institui o Programa Estadual de Economia de Material e dá outras 

providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Programa Estadual de Economia de Material, com 

vista à adoção de padrões de consumo sustentáveis pela administração 
pública do Estado, por meio da redução, reutilização e reciclagem de 
materiais utilizados no serviço público. 

Art. 2°- Para a execução do programa de que trata esta lei, cabe ao poder 
público: 

I - empreender estudos voltados para a adoção de padrões sustentáveis de 
consumo de material no âmbito da administração pública estadual; 

11 - apreciar propostas de redução de gasto com material e deliberar sobre 
elas, preservando a qualidade dos serviços prestados; 

111 -coordenar e avaliar a implementação de projetos de redução de gastos 
com materiais; 

IV - realizar campanhas educativas destinadas a orientar os servidores 
públicos sobre a necessidade de reciclagem do papel utilizado no ambiente 
de trabalho, bem como sobre as técnicas de separação e identificação do 
papel para reciclagem; 

V - criar grupos de trabalho destinados a sistematizar a coleta de material 
destinado à reciclagem e sua reutilização no âmbito dos diversos órgãos 
públicos; 

VI - celebrar parcerias com entidades não governamentais, visando à 
reciclagem do material utilizado na administração pública; 

Vil - realizar concorrência pública destinada à seleção das empresas que 
se incumbirão do recolhimento e da reciclagem do material coletado. 

§ 1°- O Poder Executivo criará comissão composta de representantes dos 
órgãos públicos estaduais, à qual incumbirá o gerenciamento das medidas a 
que se refere este artigo. 

§ 2°- Para a consecução do disposto no § ·1° deste artigo, a comissão 
coletará e organizará informações e elaborará relatórios sobre o consumo de 
material na administração pública estadual, estimulando o intercâmbio entre 
os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado. 

Art. 3°- Fica instituído o Prêmio Estadual de Economia e Reciclagem de 
Material, atribuído, anualmente, ao órgão público ou entidade que obtiver os 
melhores índices percentuais de redução da despesa com material 
administrativo, na forma do disposto nesta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 410/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 410/99, do Governador do Estado, que cria o Fundo 
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Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS - , foi 
aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 4 e 6 a 8 ao vencido no 1° 
turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N°410/99 
Cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - FUNTRANS. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes-

FUNTRANS -, com o objetivo de financiar e repassar recursos para serviços, 
obras, ações e atividades relativas aos transportes no Estado. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a denominação Fundo Estadual 
de Desenvolvimento de Transportes, a sigla FUNTRANS e o termo Fundo se 
equivalem. 

Art. 2° - Compete ao gestor do FUNTRANS, para a consecução dos 
objetivos previstos no "caput" do art. 1°: 

I - selecionar e priorizar, na malha rodoviária do Estado, os corredores de 
importância estratégica e logística para a execução de obras e a prestação 
de serviços, visando ao incremento da competitividade da economia mineira, 
à geração e à manutenção de empregos e à eliminação de desequilíbrios 
regionais; 

11 - buscar meios de financiamentos, visando a exonerar o Estado dos 
custos de iniciativa, planejamento, execução, operacionalização e 
manutenção de obras e serviços inerentes aos transportes; 

111 - proporcionar a recuperação da malha rodoviária do Estado, visando à 
redução dos custos operacionais, melhoria no padrão de qualidade do 
transporte de passageiros e de cargas, modicidade dos fretes, redução dos 
riscos de acidentes e menor consumo de combustíveis, incentivos à 
educação para o trânsito, bem como à melhoria das condições ambientais, 
ecológicas e de segurança nas estradas; 

IV - estimular e financiar projetos e ações que visem a garantir a 
modernidade, competitividade, efetividade e atualização tecnológica, 
financeira e gerencial do setor de transporte, bem como os que visem à 
melhoria da qualidade do atendimento ao público usuário e consumidor do 
setor; 

V - induzir os sistemas de transportes no Estado, nas suas diferentes 
modalidades e meios, a constituírem instrumentos qualificados e decisivos 
para o processo de desenvolvimento econômico e social; 

VI - ajustar-se às inovações tecnológicas, financeiras, econômicas, 
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organizacionais, administrativas e gerenciais na busca da efetividade de 
seu desempenho e na melhoria da qualidade do atendimento do público 
usuário e consumidor do setor; 

VIl - propor e alocar recursos destinados à execução de conven1os, 
contratos, acordos e ajustes celebrados entre o gestor e os órgãos e 
entidades públicas ou privadas em matéria relativa a transportes, observada 
a competência do Estado; 

VIII - priorizar investimentos em transportes, que maximizem o retorno em 
eficiência operacional e econômica e que promovam a integração intermodal 
dos transportes; 

IX - incentivar ações técnico-administrativas que promovam o efetivo 
desenvolvimento multimodal dos transportes, com ênfase nos modos 
hidroviário e aeroviário; 

X - dar preferência à pavimentação de estradas de acesso às sedes dos 
municípios que ainda não tenham ligação asfáltica com as malhas rodoviárias 
estadual e federal; 

XI - apresentar, anualmente, o plano de obras para aprovação da 
Assembléia Legislativa do Estado; 

XII - alocar os recursos necessários ao reaparelhamento do órgão policial 
encarregado da fiscalização e do controle do trânsito rodoviário e de 
socorrimento, em caso de acidente. 

Parágrafo único - O plano de obras a que se refere o inciso XI deste artigo 
será remetido à Assembléia Legislativa até o dia 30 de outubro de cada ano e 
aprovado até o dia 15 de dezembro. 

Art. 3° - Constituem recursos financeiros do FUNTRANS: 
I - dotações constantes no orçamento do Estado e os créditos adicionais 

destinados a investimentos em transportes; 
11 - dotações orçamentárias ou transferências da União, transferida ao 

Fundo mediante convênio; 
111 - transferências dos municípios, inclusive as de integrantes de região 

metropolitana, determinadas em decisões das respectivas assembléias 
metropolitanas, de recursos referentes à área de transportes, mediante 
convênio; 

IV- produto de operações de crédito, internas ou externas, contraídas pelo 
Estado e destinadas à área de transportes; 

V - resultados das aplicações financeiras das disponibilidades transitórias 
de caixa; 

VI - dotações a fundo perdido destinadas à área de transportes e 
consignadas por organismos nacionais ou internacionais, inclusive as 
organizações não governamentais; 

VIl - recursos provenientes de programas de concessão de rodovias, de 
concessão de transporte coletivo multimodal, intermunicipal e metropolitano 

~------------------------------------------------------------~ 
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de passageiros e de concessão de administração e exploração de 
terminais de passageiros; 
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VIII - receitas decorrentes de multas de trânsito aplicadas pelo 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG -, nos termos da legislação aplicável e na forma definida em 
regulamento; 

IX - recursos oriundos de parceria entre o setor público e o privado, de que 
trata a Lei n° 12.276, de 24 de julho de 1996, para a construção de trecho 
rodoviário; · 

X - recursos originários de parceria entre o setor público e empresa ou 
entidade privada produtora de materiais e de tecnologias, visando ao 
desenvolvimento de sistemas de transportes; 

XI - recursos decorrentes da terceirização de serviços inerentes à operação 
rodoviária, inclusive balanças e controladores de velocidade de tráfego; 

XII - recursos provenientes do DER-MG decorrentes da exploração da faixa 
de domínio rodoviário, na forma da legislação aplicável; 

XIII - recursos provenientes de contribuição de melhoria instituída pelo 
Estado, decorrentes de investimentos em transportes; 

XIV - auxílios, subvenções e dotações diversas consignados em orçamento 
e destinados à área de investimento em transportes do Estado; 

XV - rendas patrimoniais resultantes de exploração, locação ou 
arrendamento de bens do DER-MG. 

XVI - os recursos previstos nos itens 2 a 6 da Tabela C, anexa à Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a nova redação dada pelo art. 5° e 
Anexo I da Lei n° 12.425, de 27 de dezembro de 1996, vigente a partir de 1° 
de janeiro de 1997, e outros recursos financeiros destinados aos 
investimentos na área de transportes do Estado, não incluídos nos incisos 
anteriores. 

§ 1°- Os recursos do Fundo poderão ser utilizados pelo órgão gestor para 
pagamento de contrapartidas decorrentes de operações de crédito, internas 
ou externas, que vierem a ser contraídas pelo Estado para investimentos em 
transportes por meio do DER-MG. 

§ 2°- Os recursos mencionados nos incisos deste artigo terão vinculações 
específicas a cada subconta do Fundo, na forma definida em regulamento. 

Art. 4° - O FUNTRANS, de natureza e individuação contábeis, terá seus 
recursos liberados em função de seus objetivos, sem retorno, com a 
observância da legislação aplicável e dos seguintes requisitos: 

1 - existência prévia de programas, projetos e investimentos aprovados por 
ato do Governador do Estado; 

11 - inserção em programas, projetos e investimentos constantes em Planos 
Plurianuais de Investimentos, em Planos Diretores de Transportes, na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e em Leis Orçamentárias Anuais. 
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§ 1° - Os programas, projetos e investimentos relacionados com os 

objetivos do Fundo, nos termos desta lei, receberão tratamento preferencial. 
§ 2°- Poderão ser estabelecidos requisitos específicos e diferenciados para 

cada uma das subcontas do Fundo, observadas as normas gerais 
compatíveis e aplicáveis. 

§ 3° - É vedada a inclusão, no orçamento do FUNTRANS, de previsão de 
obra ou serviço com valor simbólico ou irrisório. 

Art. 5°- O prazo de duração do FUNTRANS é indeterminado, observado o 
disposto no art. 9° da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, 
alterado pela Lei Complementar n° 36, de 18 de janeiro de 1995. 

Art. 6°- O órgão gestor do FUNTRANS é o DER-MG, e o agente financeiro, 
o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. 

§ 1° - As competências do gestor do Fundo e do agente financeiro serão 
definidas em regulamento, observado o disposto no art. 4° da Lei 
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, alterado pela Lei 
Complementar n° 36, de 18 de janeiro de 1995. 

§ 2° - O gestor apresentará relatórios específicos aos órgãos fiscalizadores 
na forma em que forem solicitados. 

§ 3° - A remuneração do agente financeiro será fixada pelo grupo 
coordenador, observadas as melhores condições do mercado financeiro. 

Art. 7° - Homologada a licitação para a obra a ser desenvolvida, caberá ao 
gestor do Fundo remeter à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado: 

I - cópia do processo licitatório; 
li- cronograma físico-financeiro da obra; 
111 - nominata dos engenheiros responsáveis pela execução e fiscalização 

da obra. 
Parágrafo único - Semestralmente ou ao final de cada obra, o gestor do 

Fundo remeterá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
Assembléia Legislativa demonstrativo de receitas e despesas com a obra em 
realização ou realizada, acompanhado de relatório sobre seu nível de 
execução, contendo a justificativa dos atrasos porventura ocorridos no 
cronograma físico-financeiro. 

Art. 8° - O grupo coordenador do FUNTRANS é composto pelos seguintes 
membros: 

I - um representante do gestor; 
11 - um representante da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 

Públicas; 
111 - um representante da Secretaria de Estado do Planejamento e 

Coordenação Geral; 
IV- um representante da Secretaria de Estado da Fazenda; 
V - um representante do agente financeiro; 

~------------------------------------------------------------~ 
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Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado; 
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VIl - um representante da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas da Assembléia Legislativa do Estado; 

VIII - um representante da Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social; 

IX- um representante da Polícia Militar. 
§ 1° - A Presidência do grupo coordenador cabe ao representante do 

gestor. 
§ 2° - As competências e atribuições específicas do grupo coordenador 

serão definidas em regulamento, observado o disposto no art. 4° da Lei 
Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, alterado pela Lei 
Complementar n° 36, de 18 de janeiro de 1995. 

Art. 9° - Os demonstrativos orçamentários e financeiros do FUNTRANS 
serão elaborados conforme o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de 
março de 1964, e nas normas específicas do Tribunal de Contas do Estado, 
sem prejuízo dos controles de que trata o art. 5° da Lei Complementar n° 27, 
de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 1 O - O Poder Executivo expedirá decreto regulamentando o 
FUNTRANS. 

Art. 11 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial no valor 
de até R$1.000.000,00 (um milhão de reais) para fazer face às despesas 
decorrentes da aplicação desta lei, observado o disposto no art. 43 da Lei 
Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a promover estudos técnicos, 
no prazo de sessenta dias contados da data de publicação desta lei, visando 
à elaboração de projeto de lei que disponha sobre a reorganização 
institucional do DER-MG, com o objetivo de assegurar-lhe autonomia 
administrativa e financeira. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 14 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os 

incisos 11, IX e X do art. 1 O da Lei no 11.403, de 21 de janeiro de 1994. 
Sala das Comissões, 14 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Marco Régis- Maria Olívia. 

\.---•' .... 
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I BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 22 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 59a REUNIÃO ESPECIAL, EM 6/12/99 
Presidência do Deputado Luiz Tadeu Leite 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Destinação da reunião - Registro de presença - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. José Vicente da Silva Filho - Palavras do Cel. Mauro Lúcio 
Gontijo - Palavras do Secretário Mauro Ribeiro Lopes - Palavras do Dr. 
Márcio Decat de Moura - Palavras da Sra. Valdete da Silva Cordeiro -
Palavras do Desembargador Murilo José Pereira - Palavras da Secretária 
Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis - Palavras do Dr. Carlos Victor Muzzi 
- Palavras do Dr. José Roberto Gonçalves de Rezende - Esclarecimentos 
sobre os debates - Debates - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio -

Antônio Roberto - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro 
Silva - Dimas Rodrigues - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio Avelar -
João Leite - José Henrique - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Kangussu - Márcio Cunha - Mauri Torres - Paulo Piau - Rêmolo Aloise -
Sargento Rodrigues- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Luiz Tadeu Leite) - Às 14h15min, declaro 

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

Ata 
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Desembargador Murilo José Pereira, 2°-Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça, representando o Presidente, Desembargador Sérgio 
Lellis Santiago; Márcio Decat de Moura, Procurador-Geral da Justiça; José 
Vicente da Silva Filho, professor do Instituto Fernand Braudel de Economia 
Mundial; Deputado Federal Mauro Ribeiro Lopes, Secretário da Segurança 
Pública de Minas Gerais; Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de Assis, 
Secretária da Justiça e de Direitos Humanos; Cel. Mauro Lúcio Gontijo, 
Comandante-Geral da PMMG; José Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor 
de Polícia do Estado; Carlos Victor Muzzi, Presidente da Comissão de 
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Direitos Humanos da OAB-MG; e Valdete da Silva Cordeiro, 
representante do Centro de Ação Comunitária Vera Cruz. 

Destinação da Reunião 
o Sr. Presidente - Senhoras e senhores, esta reunião tem a finalidade 

específica de debater o seguinte tema: A Segurança Pública Que Temos e a 
Segurança Pública Que Queremos. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, das 

seguintes autoridades: Vereador Paulão, da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte; José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos, 
da Secretária da Justiça do Estado; Reinaldo Magalhães, Presidente do 
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado; Victor Hugo Moreira Resende, 
Presidente da Associação dos Delegados de Carreira da Polícia Civil do 
Estado; Fábio Alves dos Santos, da Pastoral Carcerária do Estado; Marcos 
Terrinha, que representa a Associação dos Servidores da Secretaria da 
Justiça do Estado; Maria Caiafa, Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos Humanos do Estado; o popular "nega veia", Prefeito Municipal de 
São Lourenço; Roberto Sá de Noronha, Diretor da Associação Comercial e 
Industrial de Minas Gerais; Jefferson Ney Amaral, Vice-Presidente da 
Câmara de Diretores Lojistas de Belo Horizonte. 

Palavras do Sr. Presidente 
No instante em que a segurança pública passa a ser artigo de primeira 

necessidade, tanto quanto saúde, educação e emprego, a Assembléia 
Legislativa toma a iniciativa, sai na frente e propõe esse debate. Os diversos 
segmentos aqui representados, as autoridades presentes, tudo isso é o 
esforço da Assembléia para que o assunto segurança pública seja 
convenientemente discutido, sem exagero, sem radicalização, buscando-se 
encontrar alternativas para termos uma segurança melhor, mais realista, mais 
eficiente, mais bem preparada e, evidentemente, mais respeitosa para com a 
população-alvo, que, afinal de contas, é o objetivo de todo esse trabalho. 

Neste momento, caberia a Presidência desta reunião a S. Exa. o 
Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Anderson Adauto, e ele me 
conferiu a responsabilidade de coordenador os debates. S. Exa. não teve 
condições de chegar da sua região eleitoral a tempo, e nos pediu que 
fizéssemos a leitura do seu discurso, em que ele marcaria o ritmo do que 
pretende relativamente a este encontro. 

Disse uma vez o parlamentar e astronauta norte-americano John Glenn 
que o homem não pode simplesmente sentar-se, à espera de que o destino 
decida por ele. Ao contrário, o que dele se espera é que procure, na justa 
medida, influenciar esse destino. 

Tais palavras poderiam servir de orientação para os brasileiros, no tocante 
ao problema da segurança pública. De fato, o equacionamento da matéria, 
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que se torna, a cada dia, mais premente, em parte depende de como a 
assumimos. 

Não adianta limitarmo-nos a criticar as autoridades por sua ineficiência na 
prevenção e no combate ao crime. Isso equivaleria a que nos sentássemos, 
sem tentar influenciar o destino. Em vez disso, devemos fazer nossa parte, 
identificando as causas e - dentro do respeito à lei - encaminhando as 
soluções. 

Não há dúvida de que a escalada da violência e da criminalidade tem 
raízes na crise econômica. A recessão que estamos vivendo, o desemprego 
e a ausência de investimentos na área social vieram agravar a 
intranqüilidade. 

Hoje, os serviços públicos- mesmo os essenciais, como educação e saúde 
- estão falidos. Os órgãos policiais se ressentem dessa mesma carência de 
recursos, ao cumprir sua missão. 

Se o problema só não está pior devido à índole naturalmente pacífica e 
ordeira dos brasileiros, devemos convir que é amplo e complexo. Por essa 
razão, é que posições imediatistas, como a crítica gratuita ao sistema policial, 
não se sustentam. Por outro lado, soluções alternativas, como a instituição de 
sistemas paramilitares e de policiamento privado, contrariam a própria 
doutrina do Estado moderno. 

Com efeito, trata-se de ponto pacífico entre os construtores da 
nacionalidade que a segurança pública é dever estatal. Nesse aspecto, a 
Constituição Federal em vigor - secundada pela Constituição Estadual - não 
deixa dúvida quanto à obrigação do Estado, ao mesmo tempo em que define 
tratar-se, também, de direito e responsabilidade de todos. 

A busca de novas diretrizes para a política econômica e a retomada de 
investimentos na área social irá possibilitar o reforço das estruturas de 
segurança, com a valorização das Polícias Civil e Militar. 

Nesse contexto, como municipalistas, lembramos a conveniência de se 
destacar o disposto no § 8° da Constituição Federal: os municípios poderão 
constituir guardas municipais, destinadas à proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei. Isso nos leva a lembrar que o 
fortalecimento das entidades municipais - hoje submetidas, em tudo e por 
tudo, ao Governo Federal - irá viabilizar o funcionamento dessas guardas. 

O título do ciclo de debates que estamos abrindo sintetiza o 
questionamento a ser feito. Será que a segurança pública que temos é a que 
queremos? Se a resposta é negativa, como fazer, então, para chegar ao ideal 
que exigimos e a que temos direito? 

Responder à questão é o objetivo de nosso encontro. Ouviremos a palavra 
do Secretário da Segurança Pública, Sr. Mauro Ribeiro Lopes; da Secretária 
da Justiça e de Direitos Humanos, Sra. Ângela Maria Prata Pace Silva de 
Assis; do Cel. Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da Polícia Militar; dos 

~------------------------------------------~ 
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Srs. Roberto Gonçalves de Rezende, Ouvidor de Polícia; Carlos Victor 
Muzzi, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, e da Sra. 
Valdete da Silva Cordeiro, representante do Centro de Ação Comunitária 
Vera Cruz; do Procurador de Justiça do Estado, Sr. Márcio Decat de Moura. 
Contaremos, também, com a colaboração muito especial do Sr. José Vicente 
da Silva Filho, professor do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial. 

Declarando abertos os debates, apresentamos os agradecimentos aos 
nossos colaboradores. A todos os participantes, a mensagem de boas-vindas 
e os votos de bom trabalho na Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. São palavras do Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto. 

Palavras do Sr. José Vicente da Silva Filho 
Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao Deputado Anderson, 

Presidente desta Casa, pelo honroso convite e de saudar as autoridades que 
compõem esta Mesa, da qual muito me honra estar participando, e, em 
especial, ao Deputado Luiz, que preside a sessão. 

Gostaria de mencionar, já que não foi citado, que sou Coronel aposentado 
da reserva da PM de São Paulo; venho me dedicando a pesquisar e a 
estudar a questão da segurança pública no Brasil e tenho alguma experiência 
internacional também. Gostaria de fazer uma menção oportuna. No Japão, 
mata-se meia pessoa por ano a cada 100 mil habitantes. Na Inglaterra, é 
quase o dobro; mata-se 1 pessoa a cada 100 mil habitantes por ano. Na 
França, também é uma, ou seja, nos países da Europa, de um modo geral. 
No Brasil, são 25. Quando vamos ver alguns detalhes, observamos que esse 
1 que morre a cada 100 mil na Inglaterra, no Rio de Janeiro, em 
Pernambuco, Espírito Santo, são mais de 50. No Rio de Janeiro, são 59 por 
100 mil. 

Será que o Brasil é 25 vezes pior que a Inglaterra ou a França? Não pode 
ser. É importante que se mencio~e que Minas Gerais é um dos Estados mais 
pacíficos do Brasil, felizmente. E importante que se mantenha assim. Se a 
média brasileira é 25, a de Minas Gerais é 8 a cada 100 mil. As regiões 
metropolitanas apresentam os quadros mais graves de violência no País. A 
região mais violenta do País é a de Vitória, no Espírito Santo, onde se matam 

~ 84 pessoas a cada 100 mil habitantes por ano. Há uma tragédia no Espírito 
Santo. Depois, Recife, com 62, e Rio de Janeiro, com 59. Para vocês terem 
uma idéia: Salvador, 36; e a Região Metropolitana de Belo Horizonte, 18. 

o que estamos percebendo é que os índices de violência no Brasil, com 
uma exceção possível de Minas e do Piauí, estão todos muito altos e 
crescendo bastante. De 1997 para 1998, Belo Horizonte teve um 
agravamento de homicídios de 16%, aproximadamente. Isso já é uma luzinha 
vermelha, para se prestar atenção. _Homicídio não é coisa tão relacionada, 
como se imagina, a policiamento. E polici!'lmento também, mas isso está 
denotando uma clara deterioração social. E preciso voltar muito a atenção 
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para isso. 
Muitas vezes, imagina-se que a questão da violência seria colocar mais 

polícia na rua. Essa é uma falsa idéia. É verdade que Minas Gerais precisaria 
ter, pelo menos, 20% a mais de policiais, pois tem um contigente, 
relativamente, pequeno. Faltam de 20% a 25%, de acordo com os padrões 
internacionais razoáveis. Pelo padrão de São Paulo, precisaria de 30% a 
mais, em termos de quantidade de efetivos. A maior polícia do mundo, talvez, 
seja a de Brasília, que tem 1 policial para cada 90 habitantes. Em Minas, 
deve haver 1 policial para cada 500 habitantes, aproximadamente, para se ter 
uma idéia, somadas as Polícias Civil e Militar. No entanto, existem cidades-
satélites em Brasília que têm coeficientes de causar inveja ao Rio de Janeiro, 
como Ceilândia, Nova Bandeirante, Planaltina. 

No Estado de São Paulo, desde 1995, o Governo fez grandes 
investimentos na área de segurança, contratou mais 13 mil policiais, comprou 
7 mil viaturas, 30 mil armas, dobrou salários, comprou coletes à prova de 
balas. Em conseqüência disso, os assaltos cresceram 120% durante sua 
gestão; os homicídios, 26%. Antigamente, furtavam-se muitos veículos. Hoje 
o furto de veículos caiu. Por quê? Porque estão roubando veículos à mão 
armada. Enquanto os furtos de veículos cresceram cerca de 25%, o assalto à 
mão armada cresceu 130%. 

Esse fenômeno não é só de São Paulo. Em Brasília, reduziu-se em 33% o 
furto de veículos, mas aumentaram em 31% os roubos. A ousadia está 
crescendo de maneira assustadora. Os latrocinios, ou seja, matar pessoas 
em assalto, cresceram 48% em São Paulo, em 1999. Esse é um panorama 
que vem crescendo muito, nos grandes centros. As regiões metropolitanas 
brasileiras têm uma tragédia adicional, isto é, 55% dos jovens de 15 a 24 
anos morrem de forma violenta, incluídos os acidentes de trânsito. Isso 
significa 4~% a mais que as mortes violentas· ocorridas na Espanha, por 
exemplo. E uma tragédia para cuja solução ninguém está fazendo nada. 
Nossos jovens continuam matando e morrendo. É uma tragédia nacional. 

Por que chegamos a esse ponto? Evidentemente, problemas complicados 
demandam respostas complicadas. Mas o que observamos é que uma 
bomba-relógio foi sendo montada ao longo do tempo, ou deixou-se que ela 
fosse acontecendo, porque a nossa legislação penal, principalmente a 
processual penal, é do comecinho da década de 40. Ela vai fazer 60 anos 
daqui a pouco. A legislação penal foi sendo remendada, pelo menos. Ainda 
hoje, não se distingue um batedor de carteira de um chefão de crime 
organizado. Não temos previsão para isso. 

Não é preciso nem falar na demora do sistema judiciário. Numa pesquisa 
feita em São Paulo, com 204 casos de adolescentes e crianças 
assassinados, no final, chegou-se à conclusão de que menos de 2% 
cumpriram pena. O nosso Judiciário, com as provas que a polícia apresenta à 
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justiça, não está conseguindo condenar. O pouco que consegue nesse 
sentido não é posto em prática, porque não há vagas nas prisões. É um 
conjunto complexo. Pouco se fez para atualizar e melhorar o sistema de 
justiça criminal. Podemos dizer que há um sistema de impunidade. O 
bandidinho ou o bandidão percebem rapidamente, até conversando nos 
botecos de periferia, que não acontece nada, é muito fácil praticar crime. 

Há uma pesquisa feita com matadores da periferia, em que se põde 
observar que há pessoas que matam 50, 60, 70 vezes. Durante esta semana, 
mataram 18 em 3 chacinas, numa briga de quadrilha de favela. Estamos 
calculando que 30%, 40% dos homicídios em São Paulo são marcados. As 
pessoas já são marcadas. São todas mortes marcadas. Mais ou menos, 25% 
são decorrentes do uso de cachaça. Estamos numa cultura de periferia de 
violência. Marcam-se as pessoas que vão morrer. Quem estiver junto vai 
pagar o preço por estar junto, para evitar que o agressor seja identificado. 
Esse é o sistema de certeza de impunidade, e não adianta virem as leis de 
crimes hediondos, aumentando a pena, porque isso não intimida o 
delinqüente. O que o intimida é que ele vai ser pego. E hoje há a certeza 
absoluta de que não vai ser pego. 

Usa-se, cada vez mais, o expediente da violência, da mão armada, do tiro, 
da intimidação. Lamentavelmente, as nossas instituições, as que têm o 
controle social, polícia e justiça, não estamos nem falando das outras 
questões socioeconõmicas que influenciam a violência, não funcionam e não 
sabemos quando vão funcionar. Alguns especialistas falam que vai demorar 
20 anos para que o Estado tenha condições de fazer bons investimentos 
socioeconômicos. E não sabemos se vai dar certo. O que temos à mão são a 
polícia e a justiça. Nossa polícia tem um sistema organizacional fundado na 
proteção do Estado, vem do século passado. Estamos passando para o 
século XXI, estamos terminando o milênio com uma estrutura antiga, de 
proteção do Estado. Esse sistema de polícia e justiça já não está voltado 
para a liberdade do cidadão, o direito individual. Trabalhamos muito na 
atualização dessas entidades institucionais. 

A nossa polícia não é um corpo profissional de polícia, tanto assim que, 
quando se pensa em aperfeiçoar a polícia, sentam-se várias pessoas para 
discutir o problema, não é chamado nenhum policial. Esquecem-se que 
aquele corpo profissional deveria ser chamado. Vêm os juristas, é ótimo que 
participem; vêm os militares; mas por que não os policiais? Estamos 
percebendo que o que temos de resposta mais grave para o controle da 
criminalidade ainda é esse binõmio da polícia e da justiça. 

Quero abrir parênteses para dizer que a Polícia Militar de Minas é a melhor 
do País. Os senhores têm vantagem, porque é o Estado que tem menor 
índice de violência e a melhor polícia. Talvez uma coisa decorra da outra. Em 
todos os lugares, o que estamos vendo é que a polícia está desperdiçando 
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recursos preciosos. Se tem menos efetivo em comparação à população, 
seria importante que se reduzisse o desperdício. Em São Paulo, a 
Assembléia Legislativa tem 150 PMs. Aqui, vocês têm uma meia dúzia, 
porque há segurança própria. O Tribunal de Justiça tem 250. O Tribunal de 
Justiça de Maceió tem 300. Por muito tempo, percebemos que a polícia 
perdeu a velocidade para acompanhar o aumento da criminalidade, porque 
perdeu sua vocação profissional de fazer prevenção. O trabalho policial 
básico, dos bairros, da patrulha, do distrito policial tornou-se castigo para 
quem está na polícia. 

Então, em muitos lugares do Brasil, e sei que, em Minas Gerais, até pouco 
tempo, acontecia, filho de Coronel você não acha no policiamento, fica em 
unidades especializadas, na Polícia Rodoviária, no trânsito, na Polícia de 
Choque ou coisa assim. Quer castigar alguém? Manda para o policiamento. 
Um policial desmotivado, justo na estrutura que segura a segurança pública, 
que é o policiamento distrital, você não pode ter uma segurança funcionando 
bem. A polícia foi perdendo o gosto para fazer esse trabalho preventivo. 

' 

A Polícia Civil, no Brasil, foi se burocratizando, de tal sorte que a Polícia 
Militar começou a ficar esperando o rádio chamar, no Centro de 
Comunicações, para se deslocar até o local onde um crime tinha ocorrido, e a 
Polícia Civil ficava na delegacia esperando que alguma vítima aparecesse, ou 
seja, a Polícia, no Brasil, de uma maneira geral, está funcionando depois que 
o bandido atacou. Isso não é fazer polícia preventiva, é correr atrás do 
prejuízo. Não adianta falar que fez não sei quantos mil inquéritos, o que já é 
um processo demorado, de difícil apresentação de provas para a justiça, 
quando os números que interessam para a população é quanto foi reduzido 
de crimes, e não quantas prisões foram feitas, quantas armas apreendidas. O 
que foi reduzido, afinal de contas? 

Para encerrar essa primeira participação, depois precisamos dialogar um 
pouco mais sobre o sistema, o que temos sugerido e precisamos 
corajosamente atualizar nossa legislação penal, processual penal e leis de 
execuções penais. Precisamos de um Poder Judiciário mais rápido, e que 
garanta a punição dos delinqüentes. Acho que a única maneira de tornar a 
polícia mais eficiente é ter uma polícia única. Precisamos de que, em todos 
os Estados desenvolvam, já que o assunto é importante para toda a 
sociedade brasileira, programas de prevenção e redução da violência, que 
congreguem os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, a sociedade civil 
organizada ou desorganizada, mas todas as entidades precisam participar, 
porque esse é um problema de todos, e cada um desses atores tem um 
papel muito importante nesse processo. 

O problema é que esses programas, quando envolvem pessoas de muitas 
origens, é preciso haver muita cooperação, muita liderança, e o problema é 
escolher a liderança que vai conseguir chamar as demais pessoas, para que 

~------------------------------------------~ 
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possam juntas distribuir esse grande trabalho. Acho que Minas é um 
exemplo para o Brasil em termos de tranqüilidade, temos uma excelente 
polícia, mas precisamos tomar cautela para não perder o privilégio que ainda 
temos. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a brilhante participação do Sr. José 
Vicente da Silva Filho, professor do Instituto Fernand Braudel de Economia 
Mundial. 

Palavras do Cei.PM Mauro Lúcio Gontijo 
Sr. Deputado Luiz Tadeu Leite, Presidente destes trabalhos; Secretário da 

Segurança Pública, ilustre Deputado Federal Mauro Lopes; Sr. Márcio Decat, 
Procurador-Geral de Justiça; Cel. José Vicente, companheiro da co-irmã 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, a quem devemos agradecimentos 
pela presença; já agradecemos as informações inerentes à Polícia Militar do 
Estado de Minas Gerais; Sr. Carlos Victor Muzzi; demais ilustres autoridades 
da Mesa; Deputados; demais representantes de entidades; caros 
companheiros da Polícia Militar e da Polícia Civil; boa-tarde a todos. 

É verdade que ouvimos dizer que, "de médico e de louco, todo o mundo 
tem um pouco", e, mais do que nunca, hoje, também de segurança pública, 
cada um entende um pouco, e nós, como integrantes da Polícia Militar, temos 
a obrigação de estar fazendo um trabalho assentado em profissionalismo e 
na vontade de realizar. Não seremos nós diferentes das demais corporações 
da Federação. O Cel. José Vicente nos trouxe informações valiosas, e não 
poderíamos também deixar de citar algumas outras. Belo Horizonte está 
situada na quarta grandeza, entre as demais Capitais do País, com o menor 
índice de violência, e isso é, para nós, um ponto de tranqüilidade e 
satisfação. Esse foi o resultado de uma pesquisa, e foi realizada outra pelo 
jornal "Folha de S. Paulo": as 100 cidades mais violentas do Brasil são 
Recife, São Paulo e o nosso Rio de Janeiro. Então, Minas Gerais ainda não 
está figurando nesse contexto, e esperamos não chegar lá. Para isso, 
estamos fazendo um mutirão contra a criminalidade, fazendo um 
chamamento, principalmente através de nossa sociedade, da comunidade de 
bem, da comunidade ordeira. 

Existem alguns pontos que são interessantes para que façamos uma 
reflexão. Temos, por exemplo, na Constituição do Estado, no art. 134, § 2°, 
que uma lei disporá sobre a organização e o funcionamento do Conselho de 
Defesa Soc'lal. Essa Consfltu'1ção há dez anos vigora, e o Conselho de 
Defesa Social, até hoje, não foi regulamentado; o Vice-Governador seria 
Presidente do Conselho, com a missão importante de formular as políticas de 
segurança pública para o Governo do Estado. Então, esse poder maior está 
ainda por ser feito. Temos outro aspecto interessante, que é a Constituição 
Federal, em seu art. 144, que dispõe sobre a segurança pública, sobre os 
diversos órgãos que compõem esse sistema. Então, o § 7° também 
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precisaria ser regulamentado, depois de 11 anos, nada se fez no 
Congr~sso para sua regulamentação, o que iria estabelecer a organização e 
o funcionamento desses órgãos. 
As~im, ficamos nós, a Polícia Militar, a Polícia Civil, trabalhando, no caso 

de Mmas Gerais, temos de fazer considerações também sobre um trabalho 
harm~nico, integrado. Ficamos sentindo falta de regulamentação, que 
~od~na, de_ fato, trazer para nós maior tranqüilidade para a harmonia desses 
orgaos. Ex1ste o Conselho Nacional dos Comandantes-Gerais das Polícias 
Militares. e dos Corpos de Bombeiros. Esse Conselho se reúne, 
ord!~ariamente, duas vezes por ano, e, nessas reuniões, formulamos as 
poht1cas. Assim como existe o Conselho de Segurança Pública, onde tem 
assento também a Polícia Militar, do qual o Secretário da Segurança Pública, 
Mauro Lopes, é Presidente do Conselho do Sudeste, estamos tratando das 
políticas dos Estados, buscando fazer as operações e ações integradas, não 
deixando que haja vulnerabilidade nessa proteção que temos a obrigação de 
fazer. 

Assim, nesse Conselho, ao término de cada reunião, formulamos cartas, ou 
seja, as intenções, o que concluímos de cada trabalho, e gostaríamos de 
fazer a leitura de três tópicos, brevemente, para os senhores e as senhoras. 
Esta carta formulamos em Curitiba, em abril de 1999, e é uma declaração ao 
povo brasileiro - em especial, às autoridades responsáveis pela segurança 
pública do País. Tem um preâmbulo e vem o primeiro item, que diz o 
seguinte: "Urge o estabelecimento de uma política nacional de segurança 
pública e a elaboração de um plano nacional de segurança pública, com a 
participação dos subsistemas policial, Defensoria, Ministério Público, 
Judiciário e penitenciário, em face da interdependência das atividades neles 
desenvolvidas". Naquela linha que foi considerada pelo Cel. José Vicente, 
que foi bastante enfático, não temos dúvida de que há que se fazer essa 
participação global. 

O segundo item diz o seguinte: "O respeito aos direitos humanos e à 
dignidade das pessoas é compromisso das Polícia Militares e Corpos de 
Bombeiros, como agências de defesa e proteção da vida e integridade dos 
cidadãos". 

Terceiro: a segurança pública, quando não é a primeira, normalmente, está 
entre as três principais aspirações do povo brasileiro. Essa realidade exige 
que, de forma correspondente, haja investimentos que permitam valorizar o 
policial militar e o bombeiro militar, possibilitando-lhes melhor responder à 
crescente e quase excessiva demanda por serviços de segurança pública, o 
que ameaça superar a capacidade de atendimento desses órgãos 
especializados. 

Não gostaríamos de ficar tecendo comentários sobre números que 
trouxemos, dizendo quantas ocorrências a Polícia Militar atende por dia, mês 

~------------------------~--------~ 
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ou ano. O certo é que a decadência ou a dificuldade de alguns órgãos, 
em nosso Estado ou nos municípios, em atender à demanda gera uma 
sobrecarga muito grande para a Polícia Militar no atendimento de ocorrências 
a que daríamos o título, entre aspas, de "atípicas de polícia", com as quais 
gastamos mais de 40% de nosso tempo no radiopatrulhamento: por exemplo, 
conduzindo parturientes - não raras vezes, fazendo partos dentro da 
radiopatrulha -, conduzindo doentes mentais, resolvendo problemas de fiação 
elétrica exposta na rua ou de esgoto a céu aberto, entre outras. Então, a 
Polícia Militar, estabelecida em 853 municípios e em mais de 150 outras 
localidades, tem uma atividade bastante intensa, e estamos, a cada 24 horas, 
envolvidos em nossa tarefa. Somos, acima de tudo, muito sensíveis às 
reuniões e às sugestões de mudança. Hoje, a Polícia Militar é uma instituição 
séria e uma empresa que tem de trabalhar para o povo: origina-se do povo e 
a ele deve uma prestação de serviço com qualidade e bastante eficiência. 
Queremos, portanto, mais uma vez, abrir o coração e as portas dos quartéis, 
colocando nossa instituição acessível a todos, para que, juntos, possamos 
crescer e nos modernizar. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja parabenizar o Cel. Mauro Gontijo 
não só pelo conteúdo de suas palavras, mas também pela observância do 
tempo: S. Exa. terminou no prazo estabelecido, restando-lhe, ainda, 35 
segundos. 

Palavras do Secretário Mauro Ribeiro Lopes 
Para ganhar tempo, quero saudar o Sr. Presidente dos trabalhos e, em seu 

nome, todos os componentes da Mesa, as autoridades, os representantes de 
sindicatos, entidades de classe e associações e os Deputados. Falando da 
segurança que temos em Minas, quero dizer ao Cel. José Vicente que, se 
Minas é considerado um dos Estados com menor índice de criminalidade, 
isso ocorre pela integração das polícias. Fui da Polícia Rodoviária Federal, 
trabalhei muitos anos aqui e sei que, neste Estado, as Polícias Federal, 
Rodoviária Federal, Civil e Militar trabalham integradas. É por isso que 
realmente temos eficiência em nosso trabalho. E não posso deixar de 
acrescentar o Poder Judiciário e o Ministério Público, que realmente têm 
trabalhado muito. 

Mas ainda estamos nessa situação em Minas Gerais - onde temos, hoje, 4 7 
mil mandados de prisão para serem cumpridos -, porque não temos cadeias. 
Essa é nossa dificuldade, nosso problema: não temos penitenciárias. Na CPI 
do Narcotráfico, vimos que 40% desses 47 mil mandados são de pessoas 
condenadas pelo art. 12, que trata do tráfico de drogas; quer dizer, são, mais 
ou menos, 18 mil mandados, muitos dos quais de pessoas condenadas pela 
segunda ou terceira vez, que ainda não foram presas. Assim, em Minas 
Gerais, temos de 9 a 1 O mil traficantes - pequenos, médios e grandes - que 
estão soltos. Tenho certeza de que, se estivessem presos, o problema do 
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tráfico e do uso de drogas em Minas seria combatido em muito. 
Há, ainda, o problema da Polícia Civil, a incumbência de ficar cuidando de 

presos. Acho que isso é um erro tremendo, mas é algo que vem de muitos 
anos. Há uma lei que teríamos de cumprir, cujo prazo, de dois anos, expira 
agora, em julho, pela qual teríamos de passar todos os presos para a 
Secretaria da Justiça. Mas esta não tem condições de fazê-lo; não há 
nenhuma vaga nas penitenciárias que administra. E estamos com presos nos 
distritos, nas delegacias e cadeias, todos sob a responsabilidade da Polícia 
Civil. O certo seria outra coisa, mas vou deixar para falar posteriormente 
sobre a segurança que queremos. 

Então, estamos com grande parte da polícia cuidando de presos, mas 
trabalhando muito e de forma integrada com a Polícia Militar. Como o senhor 
disse, às vezes, a Polícia Militar fica aguardando notícia pelo rádio, para 
atender um caso de agressão, homicídio ou qualquer outra coisa, e a Polícia 
Civil fica no aguardando. Aqui, em Minas, não. Aqui, a Polícia Civil trabalha, 
tanto é que temos a Operação 2000, agora, no fim do ano, e estamos 
fazendo um trabalho em todas as regionais do Estado. Em Belo Horizonte, no 
Hipercentro, vemos a Polícia Militar nos quarteirões, ostensiva, e a Polícia 
Civil à paisana, no meio do povo, trabalhando. Aliás, fazendo um trabalho 
espetacular - temos recebido, a todo o momento, manifestações 
parabenizando as ações da Polícia Civil, inclusive coordenadas pelo Sr. 
Nilton Ribeiro, trabalhando junto a essas áreas de maior movimentação, cuja 
região mais crítica é o Hipercentro. E isso está dando um resultado 
excelente. 

Mas nós precisávamos ser mais eficientes, porque, como o senhor disse, a 
nossa Polícia Militar é uma das melhores do País. Também a Polícia Civil é 
uma das melhores. Posso dizer isso porque conheço as polícias do Brasil 
inteiro. Fui Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal e agora, como 
Presidente do Conselho do Sudeste, tenho feito reuniões com Secretários de 
Estado de todo o Brasil e conheço a tradição da Polícia Civil de Minas Gerais. 
Por isso, acho que este é um Estado feliz. Estamos preocupados em diminuir 
o número de crimes porque, como disse o Governador, Minas Gerais vai 
vencer todas as dificuldades. E, para vencer as dificuldades e fazer com que 
o Estado cresça, precisamos começar pela segurança pública. Com uma 
segurança pública desejável, os investimentos externos virão para cá, para 
gerar mais empregos, mais riqueza e melhor qualidade de vida para o povo. 

Fui duramente criticado porque estou construindo cadeias. Por que faço 
isso? Porque os lugares que abrigam os presos hoje, delegacias de polícia e 
distritos, são impróprios. Os presos de Minas Gerais - e estão aí as pessoas 
da área de direitos humanos, que podem atestar isso - são tão maltratados, 
que um animal que tiver dono é mais bem tratado do que eles. Temos 
distritos e delegacias especializadas em Belo Horizonte, que, enquanto a Lei 
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n° 7.210 determina que são necessanos 6m2 para cada preso, têm, 
talvez, 60cm. Além disso, de um lado, existe um aidético; de outro, um 
tuberculoso ou um portador de outra doença transmissível. Hoje, por 
exemplo, não temos onde colocar nenhum preso. Não existe nenhuma vaga 
em Belo Horizonte. 

Houve um tumulto no Departamento de Investigações esta noite, e as celas 
foram quebradas. Então, tivemos que retirar os presos dali, mas não 
tínhamos onde colocá-los. O único local onde existiam algumas vagas era um 
presídio de mulheres que ainda está em reforma - onde estão os meninos - e 
no DEOM, que é a Divisão de Menores. Tivemos que levar 46 presos para lá. 
Estão ali todos misturados: menores infratores e outros criminosos perigosos. 
Esta é a situação que estamos vivendo em Minas Gerais. 

Acho que precisamos realmente é de construir cadeias. Todos os dias, 
recebo em meu gabinete Prefeitos e Deputados. Muitos dos Deputados que 
estão aqui vão me pedir para construir cadeias, porque elas não existem, 
acabaram, deterioraram, caíram. A situação no Estado é lastimável. Então, o 
que precisamos fazer? Construir cadeias. Cada comarca, no mínimo, precisa 
ter uma cadeia. Por isso, estamos ajudando a construir essas cadeias com a 
verba da taxa de segurança pública, para que possamos, até julho, transferir 
esses presos que estão em dependências da Polícia Civil ou em delegacias. 
Temos que tirar os presos dessas delegacias para passá-los para a 
Secretaria da Justiça. 

Mas eu acho que nem lá é o local certo. Acho que é o caso de os 
Deputados refletirem melhor sobre a criação, como aconteceu em São Paulo, 
da Secretaria do Sistema Penitenciário. É uma Secretaria especializada, 
cuida dos recursos do sistema penitenciário, das verbas e realmente cumpre 
a lei carcerária. Seria o caso de deixar os casos que envolvem menores e 
adolescentes, bem como os direitos humanos, para uma Secretaria 
especializada. O sistema carcerário precisa ser específico e não pode ficar 
como se encontra hoje, cuidando de uma série de atividades: direitos 
humanos, menores, detentos e penitenciárias. Acho que precisamos mudar, 
tirando da Polícia Civil a incumbência de ficar com os presos. 

Temos três situações que envolvem presos. Temos aquele que é preso em 
flagrante e entregue à delegacia. Ele tem que ficar com a Polícia Judiciária 
até que o inquérito seja concluído. Terminado o inquérito, quando esse vai 
para o foro, tem que ir para uma cadeia pública e, depois de condenado, para 
uma penitenciária. O preso só deverá ficar com a Polícia Civil o tempo 
necessário para que sejam feitas a triagem e as investigações para completar 
o inquérito, para que os depoimentos sejam colhidos e, posteriormente, seja 
feito o seu encaminhamento. Isso é o que desejamos: ter uma polícia 
judiciária para cuidar do sistema judiciário criminal, da parte da políci~ 
judiciária e para que possamos ter um sistema penitenciário independente. E 
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isso que desejamos. 

Também é ideal que exista a Polícia Civil, como existe a Polícia Militar, que 
tem o seu Comandante-Geral e independência administrativa e financeira. A 
Polícia Civil também deveria ter essa independência administrativa e 
financeira e um comando exercido por um Diretor-Geral ou por um Chefe de 
Polícia, em que o Secretário da Segurança Pública ficasse na coordenação, 
fazendo a política de segurança pública. Acho que esse é o ideal a ser 
alcançado por Minas Gerais. Como Deputado Federal, não sou nem 
Delegado de Polícia nem oficial da Polícia Militar. Sou um parlamentar e 
estou aqui a convite do Governador do Estado, fazendo segurança pública. 
Pretendemos fazer o melhor, porque o Governador tem nos dado realmente 
todo o apoio para que possamos reestruturar o sistema de segurança pública 
de Minas Gerais. 

Palavras do Sr. Márcio Decat de Moura 
Exmo. Deputado Luiz Tadeu Leite, Presidente, demais Deputados, 

senhores e senhoras, o tema segurança pública é bastante atual e nos atinge 
a todos, sobretudo devido ao aumento assustador da violência neste final de 
milênio. Basta dizer da realidade nua e crua do crime organizado nas 
instituições e na sociedade, que a CPI do Narcotráfico vem revelando. Por 
isso, o tema segurança pública, ao mesmo tempo em que é difícil, é 
fascinante. 

O ilustre palestrante nos trouxe o exemplo interessante do Japão, onde só 
há meio morto por ano, o que me fez lembrar de um artigo que li a respeito 
da cultura desse povo. O japonês que comete um delito e vai preso não pode 
conversar na cadeia. A rigidez do sistema prisional no Japão é intensa, e 
aquele que sai da cadeia é, por vezes, banido da família e do seu meio, 
tamanha a vergonha que causa às pessoas de seu convívio. 

Além dos estudos que estamos fazendo para promover maior interação 
entre os órgãos de segurança, uma legislação melhor, a construção de mais 
cadeias, Polícias Civil e Militar mais eficientes, estamos tomando consciência 
de que o Ministério Público precisa sair do seu gabinete para dar ajuda 
efetiva aos órgãos de segurança, em vez de ficar, comodamente, sentado na 
poltrona, esperando que as provas sejam apresentadas. Não temos que 
tomar competência da Polícia Militar nem da Polícia Civil, mas podemos 
perfeitamente somar a ela nossos esforços e nossa inteligência. 

Precisamos passar por todos os sentimentos do povo, para mudar nossa 
cultura. Sem a mudança da cultura de um modo geral, vai ser muito difícil 
atender ao desiderato de diminuir a violência. 

O palestrante falou da dificuldade da legislação processual penal brasileira, 
e isso data de 1940. Quando os Deputados Federais têm que modificar um 
texto constituicional, como foi o caso da reeleição do Fernando Henrique 
Cardoso, eles o fazem. Por que, então, agora, alertados pela inquietação da 
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população, pela notícia do aumento do narcotráfico estampada na 
primeira página de todos os jornais, os Deputados não agilizam essa 
modificação processual de que tanto necessitamos? 

Ontem, li, no "Jornal do Brasil", o que um ilustre americano disse sobre o 
problema da "lavagem" do dinheiro. Estancar os recursos do criminoso 
significa atingir de morte o crime. Prender o traficante é essencial, mas, se 
estancarmos o seu dinheiro, aí, sim, estaremos matando a célula criminosa. 

Onde está a lei que pune e criminaliza a lavagem do dinheiro? A solução 
desse problema monstruoso, que se deixou criar, depende, agora, da 
vontade política geral do povo brasileiro. 

Li também, ontem, a respeito do que dizem os motoristas cariocas ao 
policial militar que lhes baixa uma multa. Ora, é preciso mudar a cultura do 
povo para que ele volte a respeitar a autoridade que está, no dia-a-dia, 
cumprindo seu dever. 

Essa é uma coisa educacional, familiar, social, que vai passar por esse 
Conselho de Defesa Social tão importante, tão intenso, do qual todos os 
segmentos da sociedade, Juízes, Promotores, políticos, Polícia Militar, Polícia 
Civil, Defensoria Pública, irão participar, para dar uma melhor diretriz a fim de 
atenuar o problema da violência social. 

Nós, do Ministério Público, queremos somar esforços, ter um Ministério 
Público mais efetivo, mais ativo, para reprimir a violência e atuar em outras 
formas de cidadania. O povo precisa que o Ministério Público organize-se 
para melhor servir. 

Em São Paulo existe uma coordenadoria que trata dos loteamentos 
clandestinos. Não existe um loteamento em São Paulo que não passe pelo 
crivo do Ministério Público. Hoje, quando o povo é iludido por um loteamento 
clandestino, as providências são tomadas depois. Mas já houve o prejuízo. O 
Ministério Público deve estruturar-se melhor para atuar na ponta do sistema 
para evitar a violência. Posteriormente, caso ela aconteça, puni-la. 
Precisamos crescer e nos organizar. 

Estamos constituindo uma comissão para propormos mudanças na Lei 
Orgânica do Ministério Público e vamos submetê-la à Assembléia Legislativa 
e ao Governo do Estado. Se o Ministério Público atuar mais na área do crime 
organizado, do direito agrário, do direito imobiliário, e do atendimento ao 
consumidor, poderemos dar a nossa parcela para que essa violência 
diminua. 

O Ministério Público cumprimenta todos os debatedores e a Assembléia 
Legislativa, dizendo que somos companheiros e partícipes de todas as 
preocupações. Estamos sempre abertos a ouvir, a debater e trazer a nossa 
modesta contribuição. Muito obrigado. 

Palavras da Sra. Valdete da Silva Cordeiro 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa-tarde a todos. Estou ouvindo palavras 
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bonitas, discursos bonitos, mas vamos falar da segurança que temos em 
nossa periferia. Falou-se de São Paulo, do Japão, dos Estados Unidos, e 
compará-los com o Brasil é difícil. 

Falou-se sobre a construção de cadeias. Se continuarmos como estamos, 
não haverá lugar para se construírem cadeias no Brasil, porque não se fala 
em prevenção, não se fala em um trabalho pedagógico, no desemprego que 
está cada vez pior, não se fala sobre esse sistema. Falar em violência é 
muito complicado. A violência está em todo lugar, não é só matar. O 
desemprego é uma violência muito grande, falta de escola, falta de moradia é 
uma violência maior ainda. 

Enquanto estivermos nessa miséria, enquanto a periferia estiver como está, 
enquanto não houver uma reforma agrária para diminuir as favelas, será 
necessário construir cadeias. 

Muitos adolescentes estão nas ruas. Mas o que eles têm em casa? Se eles 
chegam à aa série, não têm condições de continuar os estudos. Moram em 
casas de um só cômodo, onde vivem 12 pessoas. Onde esses meninos vão 
ficar? Têm de ficar nos becos. A violência não é só essa. Existe também a 
violência policial. Essa nós temos de ver. 

No meu bairro, no mês passado, um garoto foi morto pela polícia. Foi um 
acidente, porque foi um menino da periferia. Se fosse outra pessoa, seria 
casual, mas, como é da periferia, é acidente. A violência está em todas as 
partes. 

Mas quem é esse militar? É um pobre coitado que vive na periferia, tem a 
mesma situação dos que vivem lá e ganha um salário miserável. Não 
sabemos como esse policial é tratado dentro do seu comando. Se é bem 
tratado, se é treinado para tratar bem as pessoas, bem, ele será bom. A 
violência policial na periferia é muito grande. Não podemos viver sem a 
polícia, mas queremos uma polícia melhor. 

Conversando com um comandante, ele nos disse que o policial cresceu na 
periferia e que foi criado com os bandidos. Mas deve haver uma seleção. 
Como se aceita um bandido para trabalhar no comando? A segurança deve 
ser feita em conjunto, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Governador do 
Estado, o Prefeito e nós, civis. 

Enquanto não houver a união de todos, a polícia não resolverá o problema 
sozinha, o Governador, o Presidente não resolverão o problema sozinhos. 
Deve haver essa união. Nós precisamos dizer que polícia queremos. É 
preciso saber o que passamos na periferia, porque lá não há somente 
bandidos, há pessoas boas. Muitas vezes, um pai de família que volta do 
serviço cansado é abordado e passa por uma humilhação. Se ele diz que 
está vindo do serviço, eles dizem: cale a sua boca. Quer dizer, é uma 
violência. 

Acho que temos de ver o que causa a violência. Dizem que é a droga, o 
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álcool, mas será que é só isso que está causando a violência? Primeiro, 
temos de saber a causa para depois nós a combatermos. Falaram do tráfico 
de drogas, que se prendeu a maioria dos traficantes, que o consumo de 
drogas vai diminuir. Será? De onde e como vem essa droga? Na periferia não 
temos plantação de maconha, não temos refinaria de cocaína. Como chega 
essa droga? Ela vem de avião, de navio e chega na periferia de carrão. 
Como é que acabam os traficantes? Acabam os peixinhos pequenos, mas 
ninguém vai atrás dos grandes. E todo o mundo sabe de onde ela vem, mas 
ninguém vai atrás. 

Acho que o que está faltando é saber qual a causa da violência, falam do 
álcool, por que um homem, às vezes, está num boteco bebendo, está 
desempregado, desesperado, a mulher doente, os filhos pequenos, ele vai 
para o boteco e já está violento, isso acontece. 

A garotada anda nos becos, servindo de "aviãozinho", usam droga. Eles 
traficam, sim, pois não têm emprego e precisam sustentar a família. Há 
meninos de 1 O, 12 anos, que sustentam uma família. Se eles não têm 
emprego, vão traficar, vão vender a droga, porque não têm outro meio de 
viver. Eles estão quietos em um canto, desempregados, chega um e oferece 
para eles R$300,00 por semana para entregar "isso" aqui. Eles vão, pois 
estão necessitando. Esses é que são presos, os que ganham esses 
R$300,00 para sustentar a família. O difícil é ir lá em cima. 

Acho que os Deputados, já que estamos aqui na nossa Casa, devem 
pensar mais um pouco lá fora, nesses adolescentes. Queremos saber que 
projeto os Deputados têm para esses adolescentes da periferia. O que vemos 
são cadeias cheias, não há trabalho para esses presos, e trabalho é 
dignidade. Tanto o Estado quanto a Prefeitura têm depósitos cheios de 
cadeiras quebradas, coisas estragadas. Por que não põem esses presos 
para consertar esses móveis que estão lá no canto estragados, em vez de 
estar comprando novos? É só arrumar uma oficina, e pôr os presos para 
trabalharem. O Estado tem muita terra, muita fazenda, pode pôr os presos 
para plantar. Eles gerariam riqueza para o Brasil enquanto estão plantando. 
Agora, ficam enchendo delegacia de preso, até eles não terem como se 
mexer. Façam com que eles trabalhem para ver se não melhoram e se não 
saem de lá com dignidade. Às vezes há um preso que matou uma pessoa 
porque estava com raiva; está na prisão, mas é uma pessoa digna; ponham-
no para trabalhar, para plantar, para criar galinha, porco; vai dar dinheiro. Se 
vai uma firma construir uma escola, cobra um absurdo. Nas delegacias há 
pedreiros, mestres de obra, dê serviços a eles; já diminui custo para o Estado 
e para a Prefeitura. 

Acho que segurança é muito mais do que isso: não é polícia no meio da 
rua, não é polícia dentro de Delegacia; segurança é uma questão muito 
complexa. Acho que temos de estudar juntos, as três esferas e nós, povo. Aí 
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vamos conseguir ter a segurança que queremos. Porque a que temos 
ainda deixa muito a desejar. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência quer agradecer as palavras aqui 
proferidas pela Sra. Valdete da Silva Cordeiro, que representa a comunidade, 
no caso, o Centro de Ação Comunitária Vera Cruz, parabéns, D. Valdete. 

Palavras do Desembargador Murilo José Pereira 
Sr. Presidente da Mesa, Deputado Luiz Tadeu Leite, a quem agradeço 

essa nímia deferência em nos conceder a palavra, embora nosso nome não 
figurasse como debatedor, demais componentes da Mesa, minhas senhoras 
e meus senhores, o Poder Judiciário, que aqui eu tenho a honra de 
representar, como sabido, é uma peça insubstituível e necessária no 
combate, na prevenção e na repressão do crime. Para isso, precisamos de 
instrumentos legais, que são vários, porque os Juízes, como sabemos, são 
servos da lei. "Servus sumus legus uti libiri est possimbus". Somos servos da 
lei para que possamos ser livres. De sorte que o Judiciário limita-se a cumprir 
alei. 

Ao falar em lei, nós logo direcionamos nossas atenções para o Poder 
encarregado de elaborá-las, o Poder Legislativo. E aqui está uma primeira 
colocação que eu gostaria de fazer, que é uma forma que o Judiciário 
apresentaria para o combate, a prevenção e a repressão do crime e que diz 
respeito à questão aqui assinalada da impunidade do delinqüente. 

Sabemos e os maiores penalistas brasileiros, a começar de Hungria, que 
foi chamado príncipe dos penalistas pátrios, afirmam que a impunidade é 
fator criminógeno, gera realmente a prática do crime. Como o Judiciário 
poderá colaborar com a sociedade para minimizar pelo menos essa chaga 
social que é o crime? 

Sugeriríamos ao Poder Legislativo - e aqui, convoca-se a sociedade 
mineira para motivar o Legislativo nesse sentido - a elaborar leis que 
reduzam o número e os prazos de recursos. Sabe-se que não só o número 
de recursos na área penal, como os prazos, são um empecilho à agilização 
da justiça. Isso, porque são muitos os recursos e os prazos são vários e 
demorados. Muitas vezes, a sociedade desinformada critica o Judiciário em 
função dos atrasos nos processos criminais, quando, na verdade, deveria 
voltar a sua crítica para leis penais, processuais obsoletas, antiquadas, 
porque são leis que criaram muitos recursos e ampliaram muito os prazos 
processuais. Vamos reduzir uns e outros, essa é uma das propostas. Uma 
outra diz respeito ao problema carcerário. Sabemos que esse problema 
realmente implica considerações profundas que lançam as suas primeiras 
raízes naquelas questões sociais, aqui aventadas, da ausência de educação, 
de pobreza, de desemprego, de males sociais que afligem o povo brasileiro. 

No que tange especificamente ao problema judiciário, das execuções 
penais, o que se vê é que realmente o sistema prisional carece de uma 

--------------------------------------------~ 
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profunda alteração. Não vamos afirmar aqui, embora eu respeite a 
opinião do ilustre Secretário Mauro Lopes, que se faz necessária e premente 
a criação de novos presídios. O que eu sei a esse respeito é que há pouco 
tempo, na minha terra, falou-se em construir um presídio e quase houve uma 
revolta por parte da sociedade local para impedir essa construção. E foi 
impedida. A penitenciária é um mal necessário. E sendo assim, temos de ter 
alternativas, aquelas chamadas políticas alternativas, para que possamos 
buscar outros instrumentos para segregar o preso perigoso, o preso de 
potencialidade ativa e perigosa do meio social e levá-lo à produtividade em 
setores, como prestação de serviços à comunidade. 

Já temos várias penas alternativas para delitos de pequena potencialidade 
e podemos reduzir, em grande parte, talvez em 50%, o número de presos 
nas penitenciárias, se exercermos a nossa imaginação administrativa e 
criadora, elaborando novas formas alternativas de prisão entre paredes. 
Aquela prisão de que "Papillon" falou. Prisão em que só de liberdade o 
homem tem apenas o seu sentimento, o seu pensamento. 

Precisamos de condições alternativas no cumprimento de penas. E o 
Judiciário está sempre atento no cumprimento de sua missão constitucional. 
Não vamos dizer que precisamos aumentar o número de magistrados, 
embora sabidamente pequeno para a nossa popu'ação. Mas, vamos dizer 
que os nossos Juízes são trabalhadores, compc.::E:ltes, operosos e em 
condições de bem operar o direito penal, porque aqui tratamos dessa área. 
Mas precisamos de leis que realmente mostrem esses instrumentos ao 
magistrado, porque ele é servo da lei. Não temos aquele direito alternativo de 
alguns povos europeus, aquele que se quis implantar aqui no Brasil em que 
um Juiz poderia praticamente criar a lei, substituindo o legislador. Não temos 
isso nem queremos ter. Queremos é executar leis que o nosso legislador, 
constituinte, traga para nós. Precisamos de leis que nos dêem condições de 
um processo rápido, célere, para que possamos, realmente, exercitar a nossa 
missão diante daquela idéia de que o nosso maior destinatário é o homem, o 
ser humano. Agradeço a oportunidade que me foi concedida e parabenizo os 
debatedores que, a nosso ver, trouxeram questões da mais alta relevância 
relativos ao tema "A Segurança Pública Que Temos e a Segurança Pública 
que Queremos". Muito obrigado. 

o Sr. Presidente - Agradecemos ao Desembargador Murilo Pereira pelo 
brilho de suas palavras neste d~bate. 

Palavras da Secretária Angela Maria Prata Pace Silva de Assis 
Prezado Deputado Luiz Tadeu Leite, Coordenador destes trabalhos, 

companheiros da Mesa, prezadas senhoras e senhores, é com prazer que 
participo deste debate nesta Casa que aprendi a respeitar, vivenciando o dia-
a-dia dos bastidores da lei. 

Gostaria de iniciar minha faí embrando que foi aqui, por meio da CPI do 



z 
',;; 

o 

"' 
~~ 
~I 

~I 

"ªI <: o 

·<I 
" 

~I 
~! 
ê"i -, 

140~ 
Sistema Penitenciário, que conseguimos ter um diagnóstico e até 
propostas concretas para analisar o que estamos vivenciando hoje. Na 
realidade, o quadro é profundamente triste, porque estamos como o sistema 
sucateado, esquecido durante décadas e no qual a sociedade parou de 
pensar. 

Na verdade, o que está posto aí data da década de 70. Ficamos muito 
preocupados em falar em segurança, que é vital, e esquecemos o que é mais 
importante: que o sistema tem de ser repensado. Não existe política pública 
para esse setor, não existe a construção de um modelo novo feito pela 
sociedade, por quê? Os prédios foram feitos e datam de antes de 1970. E em 
todas as instituições em que houve alguma alteração ou alguma construção 
não houve um projeto sócio-pedagógico que levasse em consideração que 
estamos lidando com pessoas, com cidadãos completamente relegados, 
porque não existe para eles propostas de construção e de reinserção na 
sociedade. 

O que acontece, na verdade, é que eles são colocados, sem alternativa 
alguma, em condições subumanas, fruto do nosso desleixo, enquanto 
sociedade civil. O desleixo chega a tal ponto, que percebemos uma ausência 
completa de proposta num sistema em que o preso, condenado há 30 anos, 
em um sistema fechado, convive com um preso do sistema semi-aberto, sem 
perspectiva alguma de qualificação profissional, de capacitação nem de 
reinserção na sociedade. 

Na verdade, precisamos analisar, profundamente, o modelo que queremos. 
Entendo que Secretaria da Justiça significa justiça nos atos básicos do dia-a-
dia, do amanhecer ao entardecer, comprometidos com a causa dos direitos 
humanos, sem esquecermos que o tecido social precisa ser protegido. Hoje, 
há penitenciárias onde se mistura de tudo. É um sistema que trabalha com a 
criança e o adolescente. Chamo a atenção de todos, porque precisamos 
trabalhar muito próximo tanto do Ministério Público e da magistratura, quanto 
desta Casa, dos políticos - que são comprometidos com o bem, quando 
provocados a fazê-lo, porque têm responsabilidades - esta Casa tem grandes 
valores -, e, principalmente, de toda a sociedade civil. Precisamos de um 
debate de que participe a sociedade como um todo, para que o Juiz, que não 
é Juiz da infância nem da adolescência, saiba o que ele está levando para 
essas casas chamadas de reintegração. Na verdade, tais casas são casas de 
condenação. 

O que presenciamos, na visita ao CIA de Sete Lagoas, é que estamos 
transformando os nossos cidadãos em monstros. A verdade é essa. Não há 
critério algum. O menor infrator, que bate uma carteira, vai para o mesmo 
lugar que um menor que já praticou crimes hediondos, convivendo no mesmo 
espaço. Então, o menor que cometeu delito leve se transforma num monstro. 
Isso é nossa culpa. Por quê? Porque, até agora, não escolhemos um modelo. 

~------------------------------------------------~ 
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Não adianta criar uma secretaria para tratar de assuntos penitenciários. 
Temos, primeiramente, de criar os critérios que queremos, em respeito aos 
direitos humanos dessas pessoas. Que opção vamos oferecer para eles? O 
que vamos propor? Qual é o nosso projeto sociopedagógico de inserção 
dessas pessoas na sociedade civil? Como querer segurança, se colocamos, 
num mesmo local, pessoas que, de dentro do sistema penitenciário, 
comandam o tráfico e a violência? Que sistema é esse? 

Na verdade, precisamos repensar e propor parcerias concretas e 
comprometidas com um novo modelo, que transforme essas pessoas em 
seres humanos. Não adianta apontarmos culpa. Temos de virar essa página 
negra da história do Brasil, para buscarmos as soluções que vamos oferecer 
para esses brasileiros, que estão sob a tutela do Estado, com a 
responsabilidade da sociedade civil. 

Vivenciamos um sistema que coloca qualquer um para ser monitor ou 
guarda penitenciário, sem critério algum de qualificação. Mistura-se, aí, a 
política, algo grande e nobre, com a politicagem. Temos de colocar, no 
sistema, normas, qualificação e critérios de seleção para quem vai trabalhar 
junto a essas pessoas, que já perderam a auto-estima, a quem estamos 
ajudando a empurrar, cada vez mais, para um buraco negro. 

O pior é que isso está dando um retorno; lá de dentro, estão nos 
comandando aqui fora. Estamos enxergando a situação e encontrando 
soluções que, na verdade, não são propostas de um modelo novo. Portanto, 
venho a esta Casa para estimular a construção desse modelo. É importante 
que a sociedade civil participe, dando um testemunho como o do Dr. Itamar 
Franco, o qual, no início, pudemos presenciar. Nele se propôs um plano com 
todas as entidades representativas do menor infrator, e são 37 itens que 
iremos respeitar e tentar construir junto com a sociedade civil. Pretendemos 
que o que ocorre neste espaço democrático, como a CPI Carcerária, não 
fique simplesmente constituindo letras mortas. Temos que fortalecer a 
Secretaria da Justiça e de Direitos Humanos, para que deixe de ser de quinta 
grandeza, passando a ser respeitada e a apresentar propostas concretas 
para o nosso dia-a-dia. Como já dizia Goethe, "quem é firme em seus 
propósitos molda o mundo a seu gosto". Obrigada. (-Palmas.) A 

O Sr. Presidente - Esta Presidência deseja cumprimentar a Dra. Angela 
Pace pelo brilhantismo de sua participação neste ciclo de debates. 

Palavras do Sr. Carlos Victor Muzzi 
Ilustres integrantes da Mesa, autoridades, senhoras e senhores, penso que 

a questão da violência, especificamente da violência urbana, é o maior 
problema de direitos humanos do mundo moderno. Nesse fim de semana, 
todos ouvimos as notícias sobre a morte de um poderoso banqueiro 
internacional, o que demonstra que a questão da segurança é muito séria em 
qualquer lugar do mundo. Estando na Itália, recentemente, pude notar que a 
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maior preocupação do país é a questão da segurança. 

Costumo ser curto e grosso quando falo e, assim, perdoem-me alguma 
irreverência. Estou aqui para falar sobre a questão das seguranças física e 
pública, além da criminalidade violenta, embora todos saibamos que as 
condições socioeconômicas contribuem para tudo isso. Não podemos nos 
enganar: a criminalidade e a violência fazem sofrer, drasticamente, as 
camadas mais pobres da população. Estou aqui com um exemplar da "Folha 
de S. Paulo" do dia 17 de outubro, em que se diz o seguinte: "Em São Paulo, 
a expectativa de vida é de 65,2 anos, enquanto, sem causas violentas, ela 
seria de 68,5 anos". O paulistano perde três anos de sua vida por causa da 
violência. Mas muito mais grave, Ângela, é o fato de que, nos Jardins, uma 
área pobre da periferia de São Paulo, a expectativa de vida é de 64,4 anos, 
enquanto, nos bairros ricos, ela é de 72,5 anos, ou seja, o rico, em São 
Paulo, vive 8 anos a mais do que o pobre, por sofrer menos violência. Isso é 
muito sério. 

Tenho aqui, também, um jornal de Belo Horizonte. Como as estatísticas 
são precárias, uso os dados que a imprensa oferece cotidianamente. No 
jornal "O Tempo" de 19/10/99, mostra-se que a região campeã de 
assassinatos, em Belo Horizonte, é o complexo do Cafezal, na região da 
Serra, onde ocorrem 12% dos assassinatos de Belo Horizonte. Isso 
demonstra que a violência criminal sacrifica muito mais o pobre, o excluído, o 
habitante da periferia. Não falo apenas de homicídios, pois temos dezenas de 
outros delitos graves, inclusive os sexuais, que ocorrem com maior 
freqüência nessa região. Portanto, defender direitos humanos é defender a 
vida e a integridade das pessoas. 

Essa violência geral, em todo o mundo, especialmente nos países do 
Terceiro Mundo, extrapolou todos os limites que possamos ter como 
razoáveis. O Sistema Único de Saúde - SUS -, em São Paulo, forneceu os 
dados publicados pela "Folha de S. Paulo", ou seja, isso não é uma invenção, 
mas sim uma constatação do órgão de saúde de ponta, que atende aos 
mortos e aos feridos. Por que essa violência criminal extrapolou, de forma tão 
drástica, qualquer limite que se pode ter como razoável? Penso que isso tem 
tudo que ver com o crime organizado e, nesse ponto, busco as experiências 
de outros povos. Busco um dado do governo norte-americano: a agência que 
combate às drogas, a qual dispõe de recursos fantásticos, constatou que só o 
tráfico de drogas gira US$1.000.000.000.000,00 por ano. Só na Colômbia, o 
tráfico de drogas tem um movimento de US$300.000.000.000,00 por ano. 
Isso representa mais do que a nossa dívida externa. Se somarmos ao tráfico 
de drogas o roubo de cargas e o tráfico de armas e de material de 
biodiversidade, como animais, plantas, etc., chegaremos, facilmente, à 
constatação de que a mais poderosa atividade econômica do mundo atual é 
o crime organizado. O tráfico de drogas constitui a terceira atividade 
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econômica, perdendo apenas para a indústria do petróleo e da 
informática. 

Sendo assim, para combater uma atividade tão difusa, que permeia toda a 
sociedade, pois nenhum setor da sociedade brasileira está alheio a essa 
atividade, precisávamos de um aparato mais bem- estruturado que o aparato 
policial de que dispomos. Se fizermos uma remissão histórica, constataremos 
que jamais houve uma política pública de segurança nem uma política de 
segurança pública no Brasil. As instituições policiais existentes são fruto do 
puro acaso. Se analisarmos a história do Brasil, nos tempos da Colônia e do 
Império, verificaremos que a segurança pública era eminentemente 
municipal, provida pelas Câmaras Municipais, que eram o centro da vida 
comunitária e política do País. 

Com a proclamação da República, criou-se um modelo federativo artificial, 
e os Estados passaram a incrementar as suas forças públicas transformando-
as em verdadeiros exércitos que participaram, nas décadas de 20 e 30, da 
era das revoluções, quando os exércitos estaduais derrubavam Governos ou 
os defendiam ao seu bel-prazer. Esse modelo militarizado, absolutamente 
contrário às nossas tradições político-sociais fortemente municipalistas e 
centralizadores, continuou. Hoje, temos duas polícias desunidas, por mais 
que seus líderes se esforcem em propalar uma união e uma coordenação; 
não é nada disso. Ao contrário, há um espírito de emulação e uma grande 
descoordenação. Temos uma Polícia Militar cujo estamento militar só 
prejudica a sua atividade policial. Não há um benefício que o caráter militar 
da PM traga à atividade de policiamento. Pelo contrário, a tendência do 
militar é ocupar um espaço: o País. Qualquer pesquisa que se faça na 
periferia vai mostrar verdadeiramente a Polícia que temos hoje - seja civil, 
seja militar. Temos uma Polícia Civil superdimencionada em termos de 
polícia judiciária e profundamente desvinculada do Ministério Público, o que é 
um absurdo. Estou colocando fatos, não me estou referindo a pessoas. Todo 
esse modelo policial é anacrônico e absurdo. É claro que uma polícia melhor 
não vai resolver o problema da violência, mas contribuirá para oferecer maior 
segurança. A perspectiva animadora que há é o que está ocorrendo hoje, 
com grande comparecimento de Deputados, de autoridades e do povo num 
debate sobre a segurança pública. Não nos iludamos, a segurança pública 
diz respeito a qualquer um, seja um Edmundo Safra em Monte Carlo, seja um 
pobre José da Silva na periferia de Belo Horizonte; todo o mundo está sujeito 
a sofrer a violência. Portanto, todos têm que se portar de forma democrática 
na discussão desses problemas. 

Quero deixar bem claro que existem centenas de outros problemas que 
interferem na questão da violência, mas quero debater apenas o problema da 
segurança pública de um Estado que jamais pensou em qualquer tipo de 
política de segurança pública. O nosso modelo policial é defasado e não 
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encontra uma justificativa para sua existência. Jamais vi uma razão séria 
para a manutenção dessa dualidade de sistemas, que prejudica todo o 
trabalho a partir da ponta. 

Quando uma viatura da Polícia Militar autua alguém em flagrante, o policial 
militar lavra uma ocorrência e conduz o preso a uma delegacia onde outra 
ocorrência será lavrada. Normalmente - o Deputado Sargento Rodrigues, que 
já foi policial, sabe - toma-se um chá de cadeira na delegacia. Há todo tipo de 
interferência. Existem dois sistemas de informações, dois sistemas de 
manutenção de veículos. Há uma situação de duplicidade num Estado 
literalmente falido. Enquanto isso, uma perversa lógica globalizante prega 
hoje a substituição da segurança pública por uma segurança privada, o que 
também é uma coisa muito ambígua, na medida em que muitos operadores 
da segurança pública provêm da segurança privada. Evidentemente, não têm 
o menor interesse em prover uma boa segurança pública. 

Assim, espero que esse debate nos conduza para resultados mais 
concretos, como, por exemplo, a discussão desse modelo policial e a luta 
pela unificação das polícias, preservando, naturalmente, as suas 
características, com braços de policiamento ostensivo, com braço de polícia 
técnica e braço de polícia judiciária. Mas que se faça alguma coisa de 
concreto e não se faça de conta que tudo está bem. 

Perdoem-me os companheiros, ouvi vários deles que participam do 
Governo se queixando da situação, mas a bola está com eles. Não conosco, 
que participamos da sociedade civil. Eram essas as minhas considerações 
iniciais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Queremos agradecer a fecunda participação do Dr. 
Carlos Muzzi, que aqui representa a OAB-MG. 

Palavras do Dr. José Roberto Gonçalves de Rezende 
Exmo. Sr. Deputado Luiz Tadeu Leite, tomo a liberdade de, na sua pessoa, 

cumprimentar todos os ilustres colegas da Mesa, as autoridades civis e 
militares presentes, as senhoras e os senhores. Tenho participado de 
discussões e mais discussões a respeito do tema ora em estudo. Fica 
redundante? Não, não é redundante. Vamos continuar discutindo, 
participando de debates, encontros e seminários, até que a nossa voz seja 
ouvida, até que a nossa posição, se a sociedade entender correta, passe do 
discurso para a prática. 

Vou repetir mais uma vez o que tenho falado por diversas vezes. Eu já 
estou cansado de me ouvir, mas alguns aqui presentes ainda não, então me 
perdoem aqueles que já me ouviram repetir o mesmo discurso. No meu 
entendimento, a segurança pública, independentemente da matéria ou 
situação específica a que se vincule, a segurança social, a segurança jurídica 
e a segurança nacional têm o sentido de proteção, garantia e estabilidade. 
Segurança pública é a manutenção da ordem pública interna. Nesse sentido ' 

J[ 
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consiste em ação que visa a determinado resultado. 

Numa outra acepção, é o próprio resultado, ou seja, uma situação de 
manutenção ou de reestabelecimento de condições favoráveis ao exercício 
dos direitos individuais e coletivos, com a definição de deveres e 
responsabilidades, ou seja, condições de pacífica convivência social. Os 
conceitos de ordem pública e paz social, todavia, precisam ser depurados, 
despidos de uma certa carga ideológica que os mascara e obnubila, 
transformando-os em simples escusas do poder ou mesmo em metas 
obscuras de significado impreciso, em nome das quais já se praticaram e 
ainda se praticam as maiores atrocidades e toda uma sorte de abusos e 
arbitrariedades. 

Qualquer tentativa de definição de ordem pública corre o risco de alargar-
se demais, tornando-se flexível. Por isso mesmo, é preciso firmar bases 
mínimas como ponto de partida para sua compreensão, o que pode ser 
exposto através de marcos principais. O que diz respeito à organização e à 
vinculação da segurança pública com outras políticas públicas e no que 
concerne aos seus aspectos negativos e excludentes. Ou seja, o que deve 
restar fora do âmbito dessa definição. Assim, tem-se que a segurança pública 
é sistema, ação e situação, resultado, ou seja, exige organização, atravé~ de 
estrutura própria, com repartição de funções e responsabilidades. E o 
conjunto de atividades desenvolvidas pelos órgãos componentes dessa 
estrutura. Como situação, já foi visto que a segurança pública é a 
preservação ou a recuperação de condições favoráveis à convivência social. 
A segurança pública manifesta-se através de atividades de vigilância, 
prevenção, repressão de condutas delituosas. Orienta-se segundo as 
definições jurídicas penais. 

A segurança pública, portanto, delineia-se desde a opção político-
legislativa, por um determinado modelo penal. Não há legitimidade numa 
política de segurança dissociada de outras políticas públicas que componham 
a pauta social de Governo. Não há segurança pública viável e eficaz sem 
segurança jurídica e segurança social. A segurança pública não pode 
pretender esgotar os meios de ação contra a violência ou a criminalidade, 
pois representa a última intervenção do Estado nesse sentido. A segurança 
diz respeito à cidadania e é dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todo cidadão, segundo o art. 144 da Constituição Federal. A segurança 
pública não é um privilégio de classe. Desde a escolha legislativa, é preciso 
ter em conta o caráter geral da proteção. Não há bens de classe, mas bens 
públicos. Independentemente de seu estado social, o cidadão deve ser 
respeitado na condição humana, de sujeito, com direitos e deveres. As ações 
que visam à segurança pública não dizem respeito à esfera privada ou íntima 
do cidadão, de modo que apenas os comportamentos socialmente relevantes 
devem interessar às políticas de segurança. A segurança pública não é ação 
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de combate, guerra, defesa nacional, mas serviço público relevante. A 
paz pública, por sua vez, não deve ser entendida como ausência de 
controvérsia ou de divergências, mas como Estado, exemplo de ameaça, 
violência, ação ou medo, ou seja, condição para manutenção da vida em 
sociedade, para o desenvolvimento do homem, para a sua felicidade. De 
acordo com a Constituição Federal, a segurança pública deve ser exercida 
para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Rodoviária 
Estadual, Ferroviária, Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros. 

Ensina o Prof. José Afonso da Silva que o termo "polícia" vem do grego 
"politeia", que significa ordenamento político do Estado. Depois o termo 
assumiu o significado de atividade e manutenção da ordem, ou mesmo órgão 
estatal ao qual compete tal atividade. Segundo Tornagli, é inegável que a 
polícia, sem mais qualificativos, designa, hoje em dia, o órgão a que se 
atribui, exclusivamente, a função negativa, a função de evitar alteração da 
ordem jurídica. Não obstante essa definição genérica da atividade policial, em 
nossos dias, tem acolhida a divisão da polícia em dois tipos: polícia 
administrativa e polícia judiciária. Uma é responsável pela intervenção 
ostensiva, pela manutenção da ordem, pela prevenção das infrações penais. 
Outra, pela condução das investigações do crime, com a conseqüente coleta 
de provas. Essa divisão da atividade policial remonta ao código de Brumário, 
na França revolucionária. João Mendes Júnior informa que a missão policial 
já foi definida pela Assembléia Nacional Constituinte Francesa de 1791. 

A polícia judiciária investiga os delitos que a polícia administrativa não 
conseguiu evitar que fossem cometidos. A polícia é, sem dúyida, o órgão 
mais importante e mais visível do controle da criminalidade. E ela que, na 
ponta do sistema, dá o arranque do processo da lei em ação. Para Figueiredo 
Dias, a polícia é não só a instância que processa o caudal mais volumoso de 
Devians, mas também a que o faz em condições de maior discricionariedade. 
A polícia, em geral, exerce sua atuação em cenário povoado por vítimas ou 
suspeitas, portanto, em situação de absoluto domínio ou superioridade, 
imune a qualquer tipo de controle. Pode selecionar o crime e o criminoso, 
ignorando ou não a prática do ato legal ou ilegal. 

Acabamos de ouvir aqui, na fala do ilustre secretário, que além dessas 
seleções, outra seleção que a polícia vem sendo obrigada a fazer, é a 
seleção de quem prende e de quem não prende. Então, vivemos um 
momento gravíssimo da nossa estrutura, da nossa malha de segurança 
social. Então, como dizia, pode-se selecionar o crime e o criminoso, 
ignorando-se ou não a prática de um ato legal, transigindo ou não com 
suspeito, efetuando ou não qualquer prisão, abordando ou não qualquer 
pessoa, escolhendo o momento, o lugar e a vítima. Não se faz presente 
nenhum dos demais personagens do procedimento legal quais sejam: Juízes, 

~--------------------------------------~ 
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Promotores Públicos. É oportuno lembrar que a polícia é o único órgão 
do Estado da administração, que possui autorização legal para usar a força. 

Na realização dessa atividade, marcadamente discricionária, a polícia 
orienta-se pelo mesmo estereótipo, que justifica um medo social difuso, em 
relação ao crime. Põe em prática o funcionamento e os procedimentos 
tradicionais da lei, abordagem e prisão, em relação aos indivíduos que 
possuem maior probalidade de delinqüir. A chance de a polícia optar por 
outros meios de atuação, que não os tradicionais, aumentam à medida que 
os envolvidos se distanciam do estereótipo do delinqüente. 

Ana Sofisme de Oliveira nos informa que uma pesquisa feita na Alemanha 
revelou que, ocorrendo essa situação, ou seja, sendo o autor do crime 
diferente do estereótipo, apenas 29% dos casos foram colocados na cadeia. 
Buscou-se para o restante outras soluções, legais ou não. Estudos 
científicos, desenvolvidos sobre a atividade policial, demonstram que a 
polícia, mais do que detectar a criminalidade, pode selecionar ou criar o 
delito. 

Está esgotando o meu tempo e gostaria de mais 1 minuto, Sr. Presidente, 
para terminar. Então, verificamos que a segurança pública, como sistema, a 
ação ou situação, é questão que respeita, não só à própria polícia, mas à 
sociedade civil. O policiamento é atividade civil que deve obedecer aos 
princípios que regem a administração pública em geral: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade. 

A eficácia, o rendimento, o policiamento, não dependem de táticas nem de 
treinamento militares, ao contrário o princípio da responsabilidade pessoal no 
lugar da tese .da obediência devida. Carlos Magno Cerqueira nos dá essa 
informação. E necessária a prestação de contas à população. São 
conformadores de uma polícia subordinada ao poder civil e orientada 
conforme os valores éticos sociais. Não haverá perda de regimento ou de 
legitimidade se a disciplina e a hierarquia militares forem substituídas por um 
código de ética policial, conforme a proposta de Carlos Magno. 
Evidentemente, são indispensáveis a seleção, a formação, a reciclagem, a 
qualificação e o profissionalismo. O controle interno é necessário por meio do 
conselho de ética e outros canais de responsabilização, encaminhamento de 
queixas da população em geral e dos próprios policiais. No estado 
democrático de direito, contudo, não há lugar para uma polícia imune ao 
controle institucional e social. O controle externo é uma exigência 
imprescindível para a consolidação de uma polícia a interesse dos serviços 
gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Queremos agradecer ao Dr. José Roberto, por sua 
eficaz participação nesta fase inicial. 

Esclarecimenos sobre os Debates 
O Sr. Presidente- Agora, passaremos à fase dos debates. Queremos pedir, 
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encarecidamente, aos participantes que, durante a participação oral, 
usem o menor tempo possível. O tempo é de 3 minutos, mas não precisa, 
obrigatoriamente, ser totalmente utilizado. Aqueles que responderão às 
perguntas que o façam também dentro da menor brevidade, a fim de dar 
maior dinâmica aos debates que serão empreendidos. 

Debates 
O Sr. Fábio Alves dos Santos - Sr. Presidente, o tema da segurança 

pública é muito amplo. O Prof. Carlos Muzzi fez colocações muito 
pertinentes. Gostaria de me ater a alguns aspectos abordados pelo 
Secretário da Segurança Pública e pela Secretária da Justiça sobre a 
situação caótica do sistema carcerário, pois até parece que o Estado não é 
responsável por essa área. A situação é caótica, porque o Estado contribuiu 
para que isso acontecesse, não o Governo atual, é claro, embora tenha 
também a sua responsabilidade. Temos, por exemplo, uma lei que dispõe 
sobre a transferência de todos os presos para a Secretaria da Justiça. O 
Governador Itamar Franco, durante sua campanha, fez grandes alusões à 
questão carcerária. Por ocasião da moratória também o fez, pois uma das 
justificativas era o pagamento da alimentação dos presos. Contudo, até hoje, 
o Governador Itamar Franco não apresentou uma vírgula de proposta para 
que essa transferência dos presos se efetivasse. Pelo contrário, pois V. Exa., 
enquanto Secretário da Justiça, informou-me que, no orçamento do próximo 
ano, a Secretaria da Justiça não dispõe de R$1 ,00 sequer para a construção 
de presídios que possam acolher os presos oriundos da Secretaria da 
Segurança Pública. Então, o Governador Itamar Franco caminha na direção 
contrária à da solução de um problema de segurança do Estado, que é o 
problema carcerário. 

Embora conheça as sérias intenções da Secretária Ângela Pace, as 
palavras do Secretário da Segurança são preocupantes, pois, quando tenta 
justificar a construção dos cadeiões amedronta ainda mais, porque os 
cadeiões continuam sendo uma vergonha, inclusive pelo superfaturamento. É 
um absurdo a construção de um cadeião para 170 presos custar 
R$3.700.000,00, conforme foi dito no debate anterior, de que participei. É um 
absurdo, pois isso representa R$27.500,00 por vaga. Enquanto isso, V. Exa., 
Sr. Deputado, e a Secretária estão com uma proposta de construção de um 
centro de recuperação com 170 vagas, muito mais completo do que o 
cadeião da Secretaria da Segurança, por apenas R$2.500.000,00, 
demonstrando a ausência de políticas de segurança pública e carcerária por 
parte do Governo Itamar Franco. Após essas considerações, gostaria de 
ouvir os comentários da Sra. Secretária da Justiça. Muito obrigado. 

A Secretária Ângela Pace - Na realidade, temos de reconhecer que 
estamos trabalhando com o objetivo de acabar as obras necessanas e 
emergentes no que diz respeito à Secretaria da Justiça e de Direitos 

~------------------------------------------~ 
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Humanos. São as obras do CIA, de Sete Lagoas, as obras da PIEP e as 
outras obras alocadas, inclusive a construção da penitenciária de Carmo do 
Paranaíba e outras que estavam em situação emergencial. Vimos hoje a esta 
Casa para conversar com o Poder Legislativo sobre o orçamento do ano que 
vem. Já fizemos um apelo ao Deputado Luiz Tadeu Leite, por intermédio do 
Deputado Saraiva Felipe, e também ao relator, Deputado Márcio Cunha, para 
que recursos sejam alocados no orçamento do ano que vem. Apelamos a 
todos os Deputados presentes e aos não-presentes, pois sabemos de suas 
responsabilidades para a solução destes problemas. Estamos numa época 
propícia, em que esta Casa recebe o orçamento do Estado e, se isso for 
vontade do povo mineiro, tenho certeza de que não faltará ao Executivo, que 
ainda não enviou a proposta orçamentária para esta Casa, nem aos 
Deput?dos, a sensibilidade para perceber que suas colocações são precisas 
e corretas. Muito obrigada. 

O Sr. José Vicente da Silva Filho - Gostaria de acrescentar uma 
informação. O Ministério da Justiça tem a obrigação de administrar o Fundo 
Penitenciário Nacional, que, em 1998, tinha R$287.000.000,00 para investir 
na construção de presídios estaduais e federais, o que estava previsto em 
legislação, mas até hoje isso não aconteceu. Em 1999, esses 
R$287.000.000,00 caíram para R$87.000.000,00 dos quais, até agosto, só 
haviam sido liberados 3%. E importante observar a cobrança da participação 
do Governo Federal na questão da segurança pública, inclusive nesse item. 
O art. 144 diz que a segurança é dever do Estado, e o Governo Federal, que 
também é Estado, fica, confortavelmente, repassando muitas de suas 
obrigações para os Estados. Essa é uma observação importante. 

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Queremos ressaltar que, do orçamento 
enviado a esta Casa, foi feita uma proposta, quando estivemos na Secretaria 
da Justiça, de um orçamento de R$23.000.000,00. Mas, na proposta enviada 
a esta Casa, não havia nem um real destinado a investimento, a construção. 
Foi-nos prometido, pelo Secretário Manoel Costa, que na época da execução 
orçamentária seriam feitas suplementações. Mas, agora, na condição de 
Deputado, fico muito à vontade para atender ao apelo de V. Exa., Sra. 
Secretária, e aqui nesta Casa fazer um trabalho de apresentação de 
emendas junto ao relator, Deputado Márcio Cunha, que é colega nosso, 
Deputado de grande sensibilidade social, para que tenhamos verbas na 
Secretaria de Justiça para dar prosseguimento àquelas obras que tínhamos 
projetado e que, por sinal, V. Exa. tem se disposto a dar prosseguimento, 
porque eram obras essenciais, inadiáveis e necessárias. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
companheiros e companheiras da Polícia Civil, autoridades presentes, quero 
dizer, caro Deputado e prezado amigo, Luiz Tadeu Leite, que esta Casa, 
hoje, que promove esse grande debate sobre segurança pública, precisa 
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tomar o rumo certo para tratar da questão da segurança pública. Não é 
possível continuarmos tratando de segurança pública na Comissão de 
Direitos Humanos; na realidade, ao longo da história, a segurança pública 
está sempre muito atrelada à violência policial e à questão carcerária. Onde 
estão as políticas de segurança pública? 

É importante lembrarmos que a questão é muito maior e precisa ser 
trabalhada firmemente, porque o art. 133 da Constituição do Estado 
estabelece a questão da segurança pública, o qual se reporta ao Capítulo 11, 
que trata da organização dos Poderes, Seção V, da defesa da segurança do 
cidadão e da sociedade. "Art. 133 -A defesa social, dever do Estado e direito 
e responsabilidade de todos, organiza-se de forma sistêmica visando a: I -
garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com 
a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade, os bens públicos e privados, 
coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas". E hoje esta Casa, 
no meu entendimento, está na contramão da história, mesmo porque a nossa 
própria Constituição já estabelece, dentro do que implantou como conceito de 
segurança, entre os membros, o Presidente da Comissão de Segurança 
Pública. Nossos desafios são muitos. Ouvimos nossa querida Secretária de 
Justiça, Ângela Pace, falar que o modelo todo precisa ser reformulado. E 
precisa mesmo. Ouvimos, aqui, o Dr. José Vicente colocar, com muita 
sabedoria, que a questão da segurança pública precisa ser discutida por 
quem entende de segurança pública. E as questões, aqui, algumas vezes, 
têm sido discutidas com a ausência dos profissionais e das pessoas que 
estão fazendo a segurança pública. Acredito que neste momento histórico, 
em que sabemos que o maior clamor da sociedade é por segurança pública, 
que os Deputados mais ligados à área da segurança, o Sargento Rodrigues e 
o Cabo Morais, que também têm esse desejo, consigam sensibilizar a Mesa 
desta Casa para criar a Comissão de Defesa Social, e a partir daí, sim, 
estaremos fazendo um belo programa, como foi colocado aqui, o programa 
estadual sobre a redução da criminalidade e a discussão da violência e 
tantos outros que, tenho certeza, por intermédio dessa comissão, poderá ser 
discutido e viabilizado. Muito obrigada. 

O Deputado João Leite - Coordenador deste trabalho, Deputado Luiz 
Tadeu Leite, debatedores deste encontro, gostaria de, rapidamente, 
parabenizar nosso Prof. José Vicente da Silva Filho. Já tive oportunidade de 
me debruçar sobre o trabalho dele, achei muito interessantes suas propostas. 
Concordo plenamente com o que o senhor tem colocado e penso que a 
Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa não é a 
responsável pela segurança pública. A segurança pública que temos em 
Minas Gerais é composta de duas polícias, dois comandos, com dois 
sistemas de comunicação e um não fala com o outro. Há dois bancos de 
dados, e uma polícia não consegue ter acesso ao banco de dados da outra. 



1418 
Temos, em Minas Gerais, na nossa Polícia Civil, mais de oito mil 

homens. Interessei-me especialmente por sua fala, quando se refere a 
estruturas inúteis, reduzindo o poder de prevenção. Gostei muito desse 
capítulo, quando o senhor coloca esses serviços, como o DETRAN, a guarda 
de presos, tudo isso que retira a força de prevenção da Polícia Civil. 

Temos 8 mil homens, dos quais 500 encontram-se no DETRAN, e existem 
12 mil presos, dos quais a Polícia Civil tem que cuidar, nas delegacias de 
Minas Gerais. Quando essa legislação repetida fala em transferência de 
presos, refere-se à transferência de unidades também. Temos, aqui, uma 
verdadeira penitenciária, a Dutra Ladeira, onde existem, aproximadamente, 
400 policiais civis cuidando de presos. Esse não é um problema da Comissão 
de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa. Temos, em Minas Gerais, 41 
empresas de segurança privada: 11.419 homens fazendo segurança privada, 
o que representa mais do que o efetivo da Polícia Civil no Estado. Refiro-me 
a trabalho externo, não estou me referindo a trabalho burocrático nessas 
empresas de segurança privada. Isso é da maior gravidade. 

Gostaria de perguntar-lhe se acredita que o modelo que temos, em Minas 
Gerais, pode dar segurança à população. Queria, também, dizer da alegria 
de ver aqui a Valdete, que realiza um grande trabalho no Bairro Vera Cruz. 
Ela se referiu à abordagem do cidadão pela polícia. Gostaria de saber, 
Valdete, em relação às residências, no Alto Vera Cruz, como é o contato da 
polícia quando chega a uma residência para efetuar uma busca ou tentar um 
contato com o morador. Obrigado pela liberalidade, Sr. Coordenador. 

A Sra. Valdete da Silva Cordeiro - A abordagem aos moradores das casas 
é feita arrebenta~do as suas portas. Eles chegam, chutam as portas e, após 
entrar, dizem: "E a polída". Não chegam portando um mandato. Nós nos 
assustamos com isso, pois eles não querem nem saber que casa é. Vão 
chegando, arrebentando, tendo ou não criança. Só depois de arrebentarem a 
porta é que dizem: "É a polícia". 

O Sr. Presidente - Tenho uma pergunta do Dr. Reinaldo Magalhães, 
Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Minas 
Gerais, dirigida ao Dr. José Vicente: "V. Exa. teceu considerações sobre 
segurança da população. O nosso sistema de segurança encontra-se falido. 
Por que não debatemos uma nova política de segurança pública, com a 
participação das polícias e dos segmentos sociais?". 

O Sr. José Vicente da Silva Filho - Acho que este fórum é exatamente o 
que o ilustre representante dos Delegados de Minas Gerais está propondo. 
Estão aqui e na platéia policiais, representantes da população mineira, 
Deputados e representantes de entidades, como é o caso da D. Valdete. Não 
~ei por que se deva esperar que alguma outra instância da sociedade 
brasileira comece a fazer isso. Por que não aqui, em Minas Gerais? O 
estadista do século é Juscelino Kubitschek. Terão que esperar um outro? Ou 
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esperar que o Governo Federal tire da cartola alguma solução? Isso 
pode começar aqui e já, talvez nesta tarde mesmo se dê início a algo que 
tenha desdobramentos. 

A Ora. Ângela, Secretária da Justiça, aponta uma série de soluções 
importantes, assim como faz o nosso Desembargador. O Deputado João 
Leite, assim como o Presidente da OAB, diz que precisamos investir num 
novo modelo de polícia, que funcione de forma mais eficiente e mais barata, 
que não desperdice tantos recursos, como vem acontecendo. Até agora não 
se pensou em levar avante um grande reclame das Polícias Civil e Militar, 
que é a substituição da guarda de presos por um contingente especialmente 
formado para tanto, e não ficar se valendo dos policiais preparados para 
trabalhar nas ruas com a população. As soluções estão aí, e acho que Minas 
poderia fazer essa proposta aos demais Governadores, aos Estados e ao 
Congresso Nacional. É importante dizer que temos algumas frentes amplas 
para trabalhar, sendo que uma delas é a redução da impunidade, o que já foi 
aqui mencionado. Necessitamos reformar a justiça, a lei, a polícia e fazer um 
amplo trabalho de investimento na prevenção. Aqui quero discordar do 
Secretário da Segurança, Dr. Mauro, dizendo que o que muito sustenta o 
baixo nível de violência de Minas não é tanto o bom entendimento das 
polícias, mas sim a comunidade mineira, patrimônio sólido que não se pode 
perder. E essa comunidade, que se fortalece não só nas famílias ·mineiras, 
mas também nas periferias, no interior e, depois, nas grandes cidades, é 
sustentada por entidades, como a da D. Valdete, como centenas que aí 
estão, trabalhando nessa crise social, e têm que ser preservadas. Esse é um 
trabalho de prevenção fundamental, que deve ser incentivado no nosso 
Estado. 

O Cel. Mauro Lúcio Gontijo - Gostaria de fazer uma consideração sobre a 
manifestação da Sra. Valdete, quando comentou que os policiais militares 
adentram as residências com arbitrariedades, etc., dentro da consideração 
iniciada pelo ilustre Deputado João Leite. Temos tido uma preocupação muito 
grande, no nosso treinamento e na nossa formação, de levar aos nossos 
policiais militares essa matéria, que julgamos da maior relevância, que são os 
direitos humanos. Neste ano, formamos mais de seis mil militares no curso 
estabelecido para esse item. Queremos também falar, D. Valdete, que as 
arbitrariedades, os excessos, solicitamos a todos que sejam deunuciados à 
Polícia Militar, à nossa Ouvidoria, que tem tido um trabalho de grandeza sob 
a presidência do Dr. José Roberto, porque temos interesse em apurar e 
sanear esses problemas. Para se ter uma idéia, neste ano já punimos mais 
de 600 militares que tiveram desvio de conduta na ação policial militar. 

Queremos também falar que o infrator ou o delinqüente não têm consigo 
nenhuma marca registrada por meio da qual a Polícia Militar, de relance, 
possa identificá-los. Infelizmente, nós ainda sofremos com essas 
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dificuldades. 

Por último, gostaria de dizer que está tramitando no Congresso Nacional a 
Proposta de Emenda à Constituição n° 613, que trata exatamente da reforma 
do sistema de segurança pública. 
Esperamos que essa reforma, caminhando também na esfera do Estado, 
possa satisfazer as ansiedades da comunidade. É só isso, Sr. Presidente. 

O Cel. Mauro Ribeiro Lopes - Cel. José Vicente, continuo dizendo que a 
integração das polícias tem dado eficiência à segurança. É claro que tenho 
que enaltecer a índole da comunidade mineira; porém, Minas Gerais tem a 
maior malha rodoviária do País e recebe uma grande população flutuante, 
que vem de outros Estados, marginais que vêm praticar crimes em Minas. 
Tem que haver uma atenção especial das polícias, por exemplo, ao combate 
ao furto de cargas no Triângulo Mineiro. Criamos uma grande delegacia 
especializada no combate ao furto de cargas no Triângulo Mineiro. A 
estatística da eficiência das duas polícias é de entusiasmar qualquer um. 
Temos hoje a Delegacia Especializada em Furto de Cargas também no Sul 
de Minas. 

Temos aqui um grande pólo produtor e exportador de café com uma 
Delegacia Especializada. Trabalhamos com as polícias integradas. 
Realmente, Minas está nesse patamar de eficiência, mas precisamos 
melhorar. Precisamos fazer mais investimentos. Estamos, neste momento, 
reunidos com o Presidente da Assembléia com a preocupação de 
estabelecer, no orçamento do ano que vem, mais recursos para a segurança 
pública. Volto a dizer que o Estado, com uma segurança pública eficiente, 
terá crescimento, receberá investimentos externos e poderá proporcionar 
melhores condições de vida para o povo. 

O Sr. Presidente - Temos uma pergunta de Roberto Soares, Secretário-
Geral do Sindicato dos Delegados de Polícia de Minas, para o 
Desembargador Murilo Pereira. Desembargador, a Lei n° 6.368, de 1976, 
dispõe que os bens usados na prática dos crimes nela definidos - aeronaves, 
embarcações, veículos, terrenos para cultivo de plantas alucinógenas, etc. -
serão, após regulada a apreensão e transitado em julgado o respectivc;> 
processo, integrados ao patrimõnio dos órgãos encarregados da repressão. E 
sabido o grande número desses bens apreendidos que estão apodrecendo 
nos depósitos do Governo à espera de decisões judiciais, sempre 
procrastinadas. Não seria o caso de se fazer um mutirão da justiça, para 
desimpedir esses bens e dar-lhes destinação apropriada? 

O Desembargador Murilo José Pereira - Estamos de pleno acordo com 
esse mutirão. Se há atrasos debitados à morosidade da justiça, em primeiro 
lugar, esses atrasos deverão ser denunciados à nossa Corregedoria-Geral de 
Justiça. Temos uma Corregedoria-Geral de Justiça, como todas as polícias 
do mundo têm, exatamente para tomar conhecimento e providências com 
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relação a esses atrasos danosos ao patrimônio público. De sorte que nós 
até fazemos um apelo aos senhores policiais: que denunciem à nossa 
Corregedoria de Justiça esses fatos, para que não haja prejuízos dessa 
ordem. Muito obrigado. 

A Sra. Gilse Cosenza - Parece-me que o tema que estamos discutindo 
aqui, na realidade, é a continuação de um debate histórico que se tem feito 
em recintos como este ou nas lutas de rua em nosso País. Na realidade, 
estamos discutindo o caminho que o País deve seguir para conseguir uma 
democracia política, uma democracia econômica e social. Gostaria de dizer 
que há inúmeros aspectos. Não tenho dúvidas de que já tenham sido 
levantados pelos debatedores, mas temos que levar em conta o fato de que, 
se é necessário, imediatamente, um trabalho profundo de reforma da 
segurança pública, um trabalho de estabelecimento de uma política de 
segurança pública, parece-me que há um ponto que me chama a atenção. 

Como bem colocou o Dr. José Roberto, o conceito, a concepção de 
segurança pública é justamente a garantia de uma situação que permita o 
exercício dos direitos individuais e coletivos, a segurança como um direito de 
todos e um dever do Estado. Nesse sentido, temos sido tremendamente 
prejudicados no Brasil, quer no que se refere à política de segurança, à 
legislação ou à organização da segurança, quer por uma marca 
tremendamente autoritária dentro da concepção do nosso País. Primeiro, 
pela eleição da concepção de segurança como, na realidade, a defesa de 
interesses de determinadas minorias em certos momentos, os quais mudam 
de características, e por não encarar o conjunto da população com direito a 
essa segurança, colocando o aparelho de segurança sempre como algo que 
se superpõe à população, e não como cidadãos servidores públicos da 
segurança. Parece que é esse o conceito que temos que concluir, e nesse 
sentido há uma série de propostas: desmilitarização, unificação e várias 
outras. 

Eu queria aqui, como membro do Movimento Tortura Nunca Mais, dizer que 
a impunidade é algo que gera sempre uma bola de neve. No nosso País, 
temos visto que a punição existe para uma maioria que comete crimes 
pequenos, e aqueles que cometem os grandes crimes geralmente têm a 
defesa assegurada pelo seu "status" social, político e econômico. A 
impunidade também fica garantida quando se refere àquelas figuras que 
estão dentro do próprio aparelho de segurança. Cito isso porque no Brasil, 
com relação à preservação dos direitos humanos e dos direitos do cidadão, a 
luta contra a tortura tem sido permanente. Eu pediria licença, apesar de o 
tempo ter se esgotado, para, em nome do Movimento Tortura Nunca Mais, ler 
aqui u~ protesto e uma denúncia de algo ocorrido hoje, para que se pense 
como e que _podemos ter um sistema de segurança pública - do conjunto e 
para o conjunto da população - quando, na realidade, se garante a 
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impunidade e até mesmo prêmios são concedidos àqueles que cometem 
crimes atrozes em nosso País. Pediria à Mesa licença para ler, rapidamente. 
(-Lê:) 

"Foi com enorme perplexidade que, ao acompanhar o Jornal CBN, na 
manhã de segunda-feira, dia 6/12/99, deparamo-nos com uma reportagem da 
jornalista Paula Rangel sobre a entrega de certa comenda da Polícia Civil de 
Minas Gerais, cujo patrono é um senhor de nome Luiz Soares da Rocha. 
Esse senhor é denunciado no Projeto Brasil Nunca Mais, tomo 11, vol. 3, p. 
33, como torturador de presos políticos durante a ditadura militar. Foi 
Superintendente da Polícia de Minas Gerais em 1969, quando atuou na 
Delegacia de Furtos e Roubos, um dos mais importantes centros de tortura 
da época e também hoje. O seu nome aparece cinco vezes no citado projeto, 
dito por denunciantes: José Adão Pinto, Lúcio Dias Nogueira, Nilo Cézar 
Menezes e Afonso Celso Lana Leite. 

O Projeto Brasil Nunca Mais foi editado em 1985, pela Arquidiocese de São 
Paulo, e é considerado a documentação mais completa sobre a repressão no 
País durante a ditadura militar. É composto por 6.891 páginas, divididas em 
12 volumes, cuja fonte básica é constituída pelos autos dos processos 
restaurados para apuração dos crimes de natureza política. O ponto de 
partida para a localização desses processos foi a jurisprudência do Superior 
Tribunal Militar, publicada inicialmente no "Diário Oficial" da justiça da 
Guanabara e, depois, no "Diário da Justiça". O processo reúne as cópias da 
quase totalidade dos processos políticos que tramitaram pela justiça militar 
brasileira entre abril de 197 4 e março de 1979". 

A tortura é crime de lesa-humanidade, imprescritível, inafiançável e não 
anistiável. Não podemos tolerar que torturadores notórios sejam louvados e 
contemplados dessa forma, procedimento rotineiro neste País, 
campeoníssimo mundial em concentração de renda e exclusão social e um 
dos campeões, também, em violação de direitos humanos. 

Pela vida e pela paz, tortura nunca mais. Fica o nosso protesto por estar 
sendo, hoje, dado um prêmio, uma comenda, cujo patrono é um torturador de 
vários presos políticos. Não podemos respeitar um sistema de segurança que 
seja composto por torturadores. 

o Sr. Presidente - Sra. Gilse, permitimos que ultrapassasse o tempo por 
uma questão de respeito à sua palavra. Vamos passar a palavra, para fazer 
pergunta oralmente, ao Deputado Sargento Rodrigues, que tem 3 minutos 
para isso. Gostaria de pedir aos participantes que se ativessem ao tema 
abordado. O tema, para os que ainda talvez não saibam, é: "A segurança que 
temos, a segurança que queremos". Alter.nativas, sugestões, propostas para 
melhorar a segurança em Minas Gerais. E um debate de altíssimo nível, por 
isso, pediríamos que fizessem sugestões completas e perguntas aos 
participantes. 
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputado Luiz 

Tadeu Leite, gostaríamos de dirigir a pergunta, primeiro, ao Cel. José Vicente 
da Silva Filho. Antes de fazer a pergunta, entendemos todas as dificuldades 
do nosso aparelho policial como resultado da falta de políticas públicas na 
área de segurança pública. Sabemos de todo o esforço dos nossos policiais 
que estão nas ruas, na área operacional, trabalhando dia e noite para 
proteger a sociedade. Entendemos, como o nosso Secretário da Segurança 
Pública e o Comandante-Geral da Polícia Militar, quanto à integração das 
duas polícias, que há demonstração de boa-vontade entre o Comando da 
Polícia Militar e o Secretário da Segurança Pública. Entendemos isso 
perfeitamente. Gostaria que o Cel. José Vicente da Silva Filho explicasse o 
que exatamente é, ou o que seria, para que a população entendesse melhor. 

Vou dar um pequeno exemplo, Sr. Presidente: se um cidadão vir hoje, na 
porta da sua casa, um indivíduo suspeito, parado, aguardando ali para a 
prática de algum crime, e discar o 190, chamando uma viatura da Polícia 
Militar, pode ser dada uma busca, o indivíduo pode ser identificado, e será 
verificado se está com armas ou com drogas. Caso não haja nada disso, será 
liberado. E por que será liberado? Porque a PMMG sequer tem acesso ao 
arquivo criminal. Às vezes, aquele cidadão pode estar condenado a 200 anos 
de cadeia, mas, após a saída da viatura, poderá praticar os seus crimes. 
Então, reafirmo: há boa-vontade por parte do Secretário da Segurança 
Pública e do Cel. Mauro Lúcio. 

Gostaria, Cel. José Vicente da Silva Filho, depois de ter lido o seu trabalho, 
que V. Exa. explicasse o que é exatamente essa integração entre as duas 
polícias. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Agradeço a participação do Deputado Sargento 
Rodrigues. Temos duas perguntas para a Secretária da Justiça e de Direitos 
Humanos, Ora. Ângela Pace. A primeira é do Sr. José Vasques de Miranda 
Neto, do Movimento Popular de Venda Nova: "Secretária, como está a 
Secretaria da Justiça hoje, quanto à segurança que queremos na justiça e 
nos direitos humanos no Estado de Minas Gerais?". 

A outra é da Profa. lasca Fernanda de Lima Campos, da Divisão de 
Assistência Judiciária da Faculdade de Direito da UFMG: "Secretária, será 
que o Estado age com responsabilidade ao imputar à Polícia Civil o ônus de 
exercer uma função para a qual não foi criada nem treinada, ou seja, o ônus 
de guardar presos já condenados? Esse desvio de função não pode gerar 
riscos, não só para os presos como também para os policiais?". 

A Secretária Ângela Pace - Gostaria, inicialmente, de deixar claro que, 
quando falei que havia uma página negra, referia-me a uma página preta. 
Quero deixar claro que foi apenas um adjetivo. Tenho o maior respeito pela 
questão da raça. É importante que isso fique claro antes de chegar à 
resposta. 

~--------------------------------------~ 
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Partindo do ex-Secretário e atual Deputado Luiz Tadeu a pergunta 

formulada pelo Plenário, podemos, com tranqüilidade, reforçar tudo o que 
falamos na apresentação inicial. O sistema, realmente, tem que ser 
repensado. Há disponíveis, hoje, 4 mil vagas no sistema penitenciário. 
Sabemos que há mais de 6 mil condenados com sentença nas cadeias. 

A responsabilidade real é do poder público, mas quero dizer que o modelo 
que é compartilhado hoje com a sociedade civil é a única saída que 
enxergamos para essa proposta de construção de um Brasil mais 
responsável, mais solidário e mais cidadão. Na verdade, estamos vivendo, 
sim, em cima de um barril de pólvora. A situação é perigosa. Ninguém pode 
desconhecer isso. A responsabilidade é do poder público, mas tem que haver 
uma parceria muito presente e muito construtiva entre todos os segmentos da 
sociedade civil. Muito obrigado. 

O Sr. José Vicente da Silva Filho - A questão que o Deputado coloca é: 
afinal de contas, como é essa idéia de existir uma polícia só? Realmente, é 
uma irracionalidade pensarmos que o único policiamento preventivo é 
uniformizado e que é tão diferente da polícia que faz investigação; que essas 
duas funções da polícia merecem duas organizações completamente 
diferentes, com treinamento, seleção, regulamento, centro de operações, 
banco de dados, valores, salários totalmente diferentes. Cada um pode atuar 
à parte, mas esses dois vão ter que se entender. 

Duas entidades, no mesmo espaço, disputando a preferência da 
população, vão entrar no processo de rivalidade, mas vão ter que fazer 
manobras, piruetas para poder se entender. Pode ser que o Comandante-
Geral e o Superintendente da Polícia Civil se entendam às mil maravilhas, 
mas é difícil levar isso ao longo de toda a cadeia hierárquica, no Estado 
inteiro, com cerca de 800 municípios. É impossível. 

Estive, no final do mês passado, com o ex-Chefe da Polícia de Nova Iorque 
que implantou uma polícia que trouxe resultados, como sabemos. Fiquei uma 
semana com ele. Fomos visitar um posto policial no Jardim Ângela, que é um 
dos lugares mais violentos do País. Ele conversou com um jovem soldado de 
23 anos de idade, 2 anos de serviço, muito consciente, muito preparado. 
Esse Chefe da Polícia de Nova Iorque depois me falou: "Este rapaz está 
pronto para trabalhar em Nova Iorque amanhã. Vocês têm ótimos policiais 
aqui. Só que, do jeito como vocês estão organizados, o sistema não 
funciona". 

Como disse, o conceito de polícia, no mundo todo, é: um lugar, uma polícia. 
Imaginem o Bairro Cafezal, que é um lugar problemático. A população local 
vai reclamar de quem. para quem com relação à redução da violência? A 
quem se deve dirigir? E complicado, e a população precisa ter uma referência 
clara quanto a quem é o responsável, para que possa dar uma "bronca" ou 
apenas uma sugestão. Isso é muito importante. Dois chefes têm dois padrões 
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de motivação, de liderança diferentes. Isso é complicado. 
Vou tentar ilustrar outra questão. Em São Paulo, por meio de uma 

metodologia moderna, constatamos que vamos mantendo os crimes 
acontecendo numa área. A polícia, hoje, trabalha em área, porque não se 
reduz a criminalidade de uma cidade inteira sem dividi-la em pedaços, e cada 
um reduzindo o seu. 

Foi constatado um conjunto de roubos em farmácias abertas 24 horas, 
cujos autores eram os mesmos. Dois grupinhos assaltaram uma mesma 
farmácia dez vezes num semestre. Como vamos reduzir esse tipo de crime? 
Quando são vários os autores, o trabalho é para o policiamento uniformizado; 
quando um grupinho está assaltando as mesmas farmácias e aproveitando 
para assaltar postos de gasolina de madrugada, o trabalho é de investigação. 
Roubo em ônibus não é para policial militar, mas para policial civil, que deve 
fazer prevenção. É o policial civil que vai pegar o bandidinho que, sozinho, 
assalta 40 ônibus por mês na mesma linha, na mesma avenida, no mesmo 
horário. 

Então, é uma questão pura e simplesmente prática. É mais fácil, mais 
eficaz e mais barato. 

O Sr. Presidente - Dr. Luiz Carlos, de Belo Horizonte, ao Secretário da 
Segurança, Deputado Mauro Lopes: "A eficiência da polícia mineira está 
comprovada e é um fato importante. Pergunto: com o orçamento da 
Secretaria para o ano 2000, que está muito aquém das nossas necessidades, 
essa eficiência não será comprometida? Já se comenta a necessidade de se 
instituir uma nova taxa para equipar e modernizar a Polícia Civil de Minas 
Gerais. V. Exa. confirma essa informação? É necessário esse novo imposto 
no nosso Estado? Existem outras soluções para aparelhar melhor a nossa 
polícia? Quais são os planos para melhorar os salários dos policiais civis de 
Minas?". 

O Secretário Mauro Ribeiro Lopes - Precisamos fazer essa reorganização. 
Já temos a taxa de segurança pública e, com grande parte dela, estamos 
pagando a alimentação de presos. Então, deveria haver outro sistema 
penitenciário para cuidar de presos, com mais eficiência da Polícia Civil, 
trabalhando na sua atividade de polícia judiciária. Isso tem de acontecer. 
Faremos essa proposta, agora, de reorganização da Polícia Civil. Esse 
projeto é muito avançado. Ele será entregue ao Sr. Governador e passará 
pelo Conselho Superior, a fim de que dele tomem conhecimento. 
Gostaríamos que as associações e os sindicatos de classe tomassem 
conhecimento, também, desse projeto, para poder aprimorá-lo. Depois, ele 
será entregue ao Sr. Governador. 

Temos de modernizar, porque tudo neste mundo evolui. Há a Lei Orgânica 
da Polícia, de 1969, que não sofreu nenhuma alteração. Teremos de 
aumentar o quadro da Polícia Civil e temos de melhorar os seus 
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conhecimentos, com cursos de aperfeiçoamento. O orçamento para o 
ano que vem não é ruim. Ele é bom. Foram feitas emendas a esse orçamento 
para o próximo ano. Ele resolverá o problema. Precisamos de reequipar a 
polícia. Com a taxa de segurança pública, já estamos instalando, nas 104 
cidades que fazem limite com os outros Estados, um sistema "on line" de 
comunicação, para que possamos ter um melhor sistema de comunicação 
para essa polícia. Estamos investindo em viaturas novas e admitiremos 
novos policiais em janeiro. Gostaria de adiantar que existe um curso de 
aperfeiçoamento, mas com planilhas que são encaminhadas para o servidor 
que trabalha no interior. Ele virá reciclar-se na Academia. No próximo ano, 
serão construídos os alojamentos, para que os policiais possam, na 
Academia, fazer o seu curso, a sua reciclagem com melhoria de 
entendimentos. Tenho certeza de que, com relação à segurança pública de 
Minas, neste Governo Itamar, teremos uma melhoria significativa. 

o Sr. Reinaldo José de Magalhães - Gostaria apenas de dizer a V. Exa. e a 
este Plenário que, como representante dos Delegados de Polícia de Minas 
Gerais, lamento que não estava no contexto essa manifestação no momento 
oportuno. O Dr. Luiz Soares da Rocha foi um Delegado respeitado. Apesar 
de falecido, ele tem o respeito dos Delegados de Minas Gerais. Sessenta por 
cento dos Delegados de Minas Gerais, na época da revolução, não faziam 
parte da Polícia. A anistia é para todos, não apenas para a Polícia. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

o Sr. Presidente - Não pretendíamos transformar em acusação e defesa 
assuntos específicos. Em todo caso, os dois lados tiveram a oportunidade de 
se pronunciar. Há uma pergunta do próprio Reinaldo, que ainda faço, porque 
é pertinente e está de acordo com o assunto da unificação das Polícias, que 
aqui foi levantado pelo Sargento Rodrigues. Ele pede a opinião do Cel. Mauro 
Gontijo, para que participe, também, desse assunto: "Coronel, a segurança 
da sociedade pode estar bem quando as Polícias se confrontam: a Polícia 
Militar, fazendo investigação criminal, e a Civil, um policiamento ostensivo 
uniformizado? Por que não se implanta um comando único, instalando-se, 
também, um conselho de defesa social, previsto na Carta mineira?". Há outra 
pergunta ao Cel. Mauro Gontijo, do José Vasques, do Miranda: "Falta 
segurança nos bairros da região de Venda Nova. Por que só há policiamento 
no centro dessa região?". Daremos uma oportunidade para que o 
Comandante da Polícia Militar nos esclareça a respeito desses assuntos. 

o Cel. Mauro Lúcio Gontijo - Senhoras e senhores, gostaria de 
cumprimentá-los quando retornamos daquela missão junto com o Presidente 
desta Casa. Ouvia o término das considerações da ilustre Deputada Elaine 
Matozinhos, quando falava da criação da comissão de defesa social. Gostaria 
de considerar isso, porque está na linha da minha abordagem. Na 
Constituição do Estado, há este instrumento tão importante, que é o 



..., 
= o 

o 
v 
e 

o 

!i r: c 
·< 

( 142 
Conselho de Defesa Social. Ele, até hoje, não foi regulamentado, ou 
seja, o § 2° do art. 134 não dispôs, ainda, ou seja, não veio a ter a sua 
consolidação na organização e no funcionamento desse conselho. Gostaria 
de falar, não discordando, da consideração final do nosso ilustre Secretário 
da Segurança, quando diz que o Secretário da Segurança deveria ficar em 
uma posição superior, para coordenar essa políticas. A partir do momento em 
que esse conselho existir, funcionando plenamente, não haverá a 
necessidade dessa linha de raciocínio manifestada por S. Exa. O Conselho 
de Defesa Social é um órgão consultivo do Governador do Estado na 
definição política de defesa social do Estado. Defesa social é muito superior, 
com uma abrangência bem maior do que, especificamente, a segurança 
pública, porque integra a segurança pública, a defesa civil e faz funcionar 
essa tão sonhada ordem pública. Então, se tivermos esse conselho 
funcionando, a tarefa maior será do Vice-Governador, de fazer essa 
integração. De acordo com esse espírito, não temos dúvida de que, no caso 
de Minas, temos procurado trabalhar harmoniosamente em ações, em 
operações e em cursos que já temos realizado em parceria com a Polícia 
Militar e a Civil. Acreditamos que há como se fazer funcionar a segurança 
pública desses dois órgãos, sem considerar os demais que integram o 
sistema, e sem que haja a necessidade de ter um comando superior, a não 
ser no caso do Vice-Governador, estabelecendo as políticas. Com relação às 
considerações da senhora do Bairro Venda Nova, gostaríamos de dizer que a 
Polícia Militar está estruturada, ou está disposta, no Estado, em regiões. 
Então, cada batalhão e cada companhia têm a sua extensão geográfica de 
responsabilidade. Verificaremos, especificamente, qual seria o local para o 
qual a senhora estaria clamando pela presença de PMs, porque os militares 
estão todos trabalhando. Em Belo Horizonte, neste final de ano, há uma 
operação que se chama natalina, em que acrescentamos mil militares, 
durante o dia, nas atividades em ruas, para prestarem socorro e proteção ao 
cidadão e aos seus bens. É só, Sr. Presidente. 

O Sr. Evariste Garcia de Matos - Combater as causas - é o que devemos 
ter como princípio. Constatar efeitos não leva a lugar nenhum. A causa maior, 
Prof. Roberto Rezende, está na cláusula que o acordo do FMI impôs: a 
obrigação de o Estado aumentar a arrecadação e gastar menos com as 
chamadas despesas não financeiras. Com os Bancos, pode-se gastar à 
vontade; com as questões sociais não se gasta nada. Segurança é uma 
questão social. É preciso que fique claro isso também. É o que está 
acontecendo. Isso está empobrecendo muito o povo, para pagar uma dívida 
de 143 bilhões ao ano. Combater as causas é um programa ligado 
diretamente ao Governador Itamar Franco, através do CONFEA. Estamos 
oferecendo aos mineiros, pel~ Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, 
a segurança que queremos. E defesa social, não é segurança. Transformar o 
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combate à fome, à miséria, ao desemprego e à violência em questão 
política, e não deixando aumentar essa violência - e temos aqui uma 
fotografia de Venda Nova, onde cabem 33 pessoas, e temos 102. Lá em Sete 
Lagoas é pior ainda. 

Hoje, vender droga é um mercado de trabalho. Devemos priorizar ações 
preventivas, educacionais em detrimento de propostas repressivas, e apoiar 
projetos comunitários, mobilizando a sociedade através de trabalhos 
voluntários para a consolidação do estado democrático de direito. Se não 
tomarmos essa medida, se cuidarmos de constituir segurança, fazer briga, 
fazer essas discussões que não levam a caminho algum, porque não leva e 
não está levando. Então, o nosso princípio é educação, em vez de cadeia. 
Muito obrigado. 

O Deputado Cabo Morais - Sr. Presidente, autoridades que compõem esta 
mesa, senhoras e senhores presentes neste Plenário, em primeiro lugar 
quero dizer da minha satisfação de estar fazendo parte deste debate público 
sobre segurança pública, por uma razão muito simples - nesta Casa, somos 
três Deputados oriundos da área da Segurança Pública: Elaine Matozinhos, 
da Polícia Civil, Sargento Rodrigues e eu, que compomos a base da Polícia 
Militar. 

É importante deixar bem claro, que faço coro com a Deputada Elaine 
Matozinhos, no que diz respeito à criação da Comissão de Defesa Social, até 
porque ela já fez parte do Regimento desta Casa. 

Hoje ela está anexada à política de segurança pública deste Estado e 
anexada à Comissão de Direitos Humanos. Quero cumprimentar 
publicamente o Deputado João Leite, que vem fazendo um trabalho 
maravilhoso à frente da Comissão de Direitos Humanos. Já lhe disse uma 
vez e gostaria de repetir, neste momento, que o policial também é um 
cidadão. Dados nos mostram claramente, que na PMMG, nos últimos 5 anos, 
2.482 policiais militares sofreram agressão em serviço, conforme 
levantamento feito pela própria corporação. No mesmo período, 207 militares 
foram afastados do serviço em decorrência da violência sofrida em serviço. E 
mais, nesse mesmo período, 962 militares foram vítimas de ameaças. 
Sabemos, perfeitamente, que todos devem ter direito à segurança, inclusive o 
profissional da área de segurança pública. 

Particularmente, acredito que, a partir do momento em que a Assembléia 
Legislativa vier a criar essa comissão, teremos tempo disponível para auxiliar 
0 Poder Executivo na criação de uma política sólida para a área de 
segurança pública. Com isso, quem sabe, possamos diminuir essa onda de 
violência que vem assolando o povo brasileiro no final deste milênio. 

Por outro lado, o Cel. Mauro Lúcio, Comandante-Geral da Polícia Militar, 
que aqui se encontra, fez uma colocação e gostaria apenas de esclarecer ao 
público presente, para que não haja dúvidas, que tramita na Câmara Federal, 
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em Brasília, a Proposta de Emenda à Constituição n° 603, da Deputada 
Zulaiê Cobra, que busca uma alteração na estrutura pública deste País. 
Sabemos que o relator desta proposta é um coronel da Polícia Militar. 
Entendemos que isso vai dificultar, e muito, um posicionamento com relação 
à mudança na estrutura de segurança neste Estado. 

Mais uma pergunta para encerrar, ao Comandante-Geral da Polícia Militar: 
tenho acompanhado o trabalho de V. Exa. junto à Polícia Militar, é um 
trabalho de respeito, que vem buscando democratizar a relação interpessoal 
da instituição. Como o senhor está vendo isso? Daí vamos extrair um 
estatuto que venha diminuir essas diferenças internas, essas dificuldades de 
relação entre a cúpula e a base dessa corporação? 

O Cel. Mauro Lúcio Gontijo - Muito obrigado, Sr. Deputado Cabo Morais, 
assim que assumimos o comando da corporação, assumimos um 
compromisso e temos procurado cumprir, inclusive com o apoio muito grande 
dos parlamentares eleitos pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros -
Deputado Federal Cabo Júlio, nossos Deputados Estaduais Cabo Morais e 
Sargento Rodrigues -, que têm sido, de fato, uma alavanca muito forte para o 
Comando, e para que possamos cada vez mais democratizar nossos 
relacionamentos, nossos regulamentos, de modo a colocar nossa corporação 
muito unida. Designamos e solicitamos a participação de uma comissão 
integrada pelas entidades de classe: Centros Sociais de Cabos e Soldados e 
a nossa Associação de Praças, Clube dos Oficiais, a nossa união do pessoal 
da reserva e reformados, nosso Instituto de Previdência e todo o segmento, 
do soldado ao coronel da ativa, da reserva e reformados, para que, 
espontaneamente, pudessem colaborar conosco na elaboração desse 
anteprojeto, de um estatuto que queremos, de um regulamento disciplinar, 
um código de ética que, de fato, faça funcionar bem, como um mecanismo de 
freios, mecanismo de integração, de modo a permitir que os nossos policiais 
militares estejam escolhendo o que de fato seja melhor para todos nós. 

Já recebemos cópia desse anteprojeto, na semana passada. Estamos na 
fase de análise final e, dentro em breve, entregaremos ao Governador. 
Acredito que estamos avançando muito, dando exemplos para várias outras 
entidades e organizações de como elaborar suas normas, a sua legislação. 

O Sr.Presidente - Muito obrigado. Aproveitando a sua fala, Cel. Mauro 
Gontijo, há uma pergunta da Sra. Neila Maria Batista Afonso, do Conselho de 
Defesa Social de Belo Horizonte: "Será que o atual processo de formação 
policial é o mais adequado? Como a sociedade pode, por que acha que deve 
participar e contribuir nessa fase? E os processos de avaliação e reciclagem 
acontecem?". 

O Cel. Mauro Lúcio Gontijo - Na nossa formação, a partir de 1997, 
passamos a exigir, para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, que o 
candidato tenha o 2° grau. Estamos avançando muito. Houve uma época em 

i[ 
~----------------------~------~ 



1430 
que não se ex1g1a isso do iniciante na carreira de policial militar. 
Estamos, para que saibam, em consonância com as diretrizes de base do 
MEC. Então, nossos currículos, hoje, são estabelecidos dentro da filosofia do 
Ministério mais forte, o da Educação. 

A Polícia Militar de Minas pode se orgulhar de ter a sua formação e o seu 
treinamento bastante modernos. É claro que não exaurimos a nossa 
formação e treinamento, de modo a deixar alguma defasagem. Estamos 
sensíveis a sugestões, trabalhando, ampliando e melhorando. Podem nos 
trazer sugestões, que serão ótimas para melhorarmos ainda mais. 

O Sr. Presidente - Pergunta de Vicente Lacerda para o Desembargador 
Murilo Pereira: "Desembargador, qual a posição do Tribunal de Justiça sobre 
a ampliação da competência do Tribunal Especial Criminal para os delitos 
punidos com penas de até 4 anos? A suspensão processual não seria um 
avanço também no que se refere a esses delitos?". 

O Desembargador Murilo José Pereira - Realmente, o Tribunal Especial 
seria o nosso Juizado Especial Criminal. O Estado de Minas Gerais trouxe a 
lume, também através de legislação, os Juizados, que, aqui, se chamam 
tribunais. Temos os Juizados Especiais na área criminal - há um na direção 
da PUC - e os Juizados Especiais, inclusive de relação de consumo, um no 
Barreiro, outro no centro da cidade e outro no Gutierrez. 

São chamados de tribunais, porque esses Juizados são compostos de 
magistrados. Temos, ali, uma turma chamada recursal, composta de Juízes 
da Capital ou de outras comarcas, que são a instância revisora, que julga, em 
última instância, as decisões desses tribunais. Daí porque os Juizados 
Especiais, inclusive os criminais, são rápidos, informais e decidem questões 
de menor potencialidade ou ofensividade à vida social. 

Sabemos que o direito penal e as leis penais extravagantes capitulam 
crimes e estabelecem as respectivas penas ou sanções, de acordo com a 
gravidade ou potencialiadade ofensiva dessas infrações. Assim, por exemplo, 
o crime de homicídio, o crime de peculato contra a ordem pública 
administrativa e financeira, os crimes relativos ao tráfico de drogas, os 
chamados hediondos, são crimes que contêm, em si, uma enorme e profunda 
potencialidade agressiva à sociedade, não apenas à vítima. Daí porque a 
pena a eles cominada é maior. Eles são apurados e decididos pela instância 
comum, os Juízes ou Tribunais de Alçada ou de Justiça. 

O Juizado Criminal cuida das matérias mais simples, sem maior 
potencialidade. Assim, por exemplo, uma lesão corporal simples ou uma 
mera rixa são levadas hoje à apreciação dos Juizados Criminais, que 
decidem informal e rapidamente, sem maiores problemas, mas sempre tendo 
uma chamada de atenção àquele que praticou o ato. Essa extensão da 
competência pode vir a acontecer para crimes com mais de quatro anos, 
dependendo de uma opção do legislador. Também sobre essa suspensão 
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I processual a que ele se refere, seria bom que acontecesse. 

O Sr. Presidente - Ao Sr. Carlos Victor Muzzi, da OAB, pergunta de Paulo 
Valéria Cansado, advogado da Secretaria da Justiça. "A OAB e a sua 
Comissão de Direitos Humanos conhecem o trabalho desenvolvido pelos 50 
advogados da Secretaria da Justiça, junto aos 4 mil presos do sistema 
penitenciário? Na sua opinião, pela ótica dos direitos humanos, é relevante 
esse trabalho?". 

O Sr. Carlos Victor Muzzi - Conheço ligeiramente, não tenho um 
conhecimento muito profundo, mas sei da importância desse trabalho. A 
situação de desamparo em que o preso pobre se encontra, geralmente, é das 
mais graves. Esse trabalho que a Secretaria da Justiça exerce, através de 
seus advogados, é importantíssimo. O problema da nossa Comissão de 
Direitos Humanos é o seguinte: ela é uma comissão muito genérica, quer 
dizer, direitos humanos abrange toda a atividade humana. Então, geralmente, 
não nos imiscuímos em situações que estão resolvidas. A situação carcerária 
é muito complexa e é atendida por instituições específicas, como a Pastoral 
Carcerária, a própria Defensoria Pública e o próprio trabalho dos advogados 
da Secretaria da Justiça, que é um dos mais louváveis. Espero ter a 
oportunidade de conhecê-lo mais profundamente. 

O Sr. Presidente - Muito bem. Dr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança: 
José dos Reis Miranda pergunta por que a polícia só atende após o crime 
praticado e por que o preso não exerce alguma atividade, ao invés de só dar 
despesa ao Estado. 

O Secretário Mauro Ribeiro Lopes - Realmente, precisávamos ter a polícia 
preventiva. Isso é normal em todos os segmentos. Vou até citar, 
rapidamente, o problema que vivi nas estradas. Antigamente, havia o 
trabalho preventivo antes das chuvas, preparando-as para as chuvas. Hoje, 
não: interrompe-se a estrada para, depois, ir lá consertá-la. É o mesmo caso 
do crime. Deveria haver um trabalho preventivo das polícias para evitá-lo. 
Depois que ocorre o crime é que chega a polícia para fazer a autuação. 
Estamos vivendo um momento difícil, em que esperamos que isso seja 
mudado. Deverá haver uma reestruturação, que é a proposta que estamos 
fazendo: que se faça a polícia judiciária específica. Hoje, ela está desviada 
de função, e grande parte do nosso efetivo está desviado. Então, precisamos 
fazer uma reestruturação na polícia, com a maior brevidade possível. 

O Deputado Antônio Roberto - Sr. Presidente, demais debatedores deste 
ciclo de debates, quero parabenizá-los pelas colocações. Gostaria de fazer 
duas perguntas ao Cel. José Vicente da Silva Filho, que, realmente, é um 
estudioso da questão. Como o senhor idealiza a participação da sociedade 
na segurança pública, de uma maneira eficaz e satisfatória, se o próprio 
conceito de segurança pública a exclui, legalmente? Outra colocação: por 
outro lado, quando se fala em segurança pública - um dever do Estado e, 
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diria, de todos -, o Estado não é a sociedade organizada? Gostaria que o 
senhor, que é profundo conhecedor do assunto e que se dedica a ele, 
tecesse alguns comentários. 

O Sr. José Vicente da Silva filho - Sobre essa questão da participação da 
sociedade, às vezes, fazemos o discurso e, depois, não sabemos como fazê-
la na prática. Um exemplo: estive uma vez na polícia na Filadélfia. Eles 
estavam preparando policiais para mobilizar a sociedade a fim de que 
participe nas questões de segurança pública. Quer dizer, estavam 
começando e, depois, deixariam que a sociedade trabalhasse sozinha. É 
muito comum nos bairros termos problemas de segurança nas escolas. 
Quando comandava um batalhão, uma vez, apareceu um problema desses, e 
foram aparecendo vários deles. Quando o policial vai se reunir com os pais, 
com os professores - no começo, só aparece meia dúzia, até que a coisa 
comece a funcionar na comunidade -, o que vai acontecendo? Vêm os 
moleques, à noite, invadem a escola e perturbam a aula. Quer dizer, não é 
nem violência, propriamente. Além disso, o caminho é muito escuro, e as 
crianças têm receio de ir à escola, por causa disso. Então, não estão 
precisando de policiamento, mas, sim, de iluminação. Então, vamos fazer 
uma comissão e pedir a iluminação na Prefeitura. Por que invadem a escola? 
Porque o muro é baixo. Então, vamos fazer uma quermesse para levantar 
fundos para colocar duas fiadas de blocos para não pularem o muro. Então, 
um conjunto de probleminhas ia sendo resolvido. 

Mas, então, o pessoal entra na escola, e não é aluno. Então, precisa-se de 
uma carteirinha. Então, alguém as fez com xerox e plastificou-as. Mas não há 
porteiro para ver a carteirinha do pessoal. Combinou-se que os pais, o Seu 
João da Silva, o Seu José de Souza, todos, no primeiro dia útil do mês, 
levariam os filhos às escolas e ficariam lá, ou seja, uma panelinha de pais. A 
polícia daria um apoio. Com esse processo, a comunidade aprende a 
resolver os seus problemas e a perceber que um grande problema, na 
verdade, é constituído de um conjunto de pequenos problemas. 

Tivemos em São Paulo, em uma região de muitos bares, um problema de 
turismo noturno, quando o pessoal chamou a PM para fazer um 
patrulhamento, por causa do barulho à noite. Isso demandou que 
reuníssemos a associação dos proprietários de bares, a associação dos 
moradores, o setor de trânsito da Prefeitura, o policiamento da PM e o setor 
que controla a emissão de som, para todos chegarem a um acordo sobre o 
conjunto de medidas para resolver o problema. 

Uma questão que é importante: mencionou-se muito a questão das drogas. 
Há uma entidade muito respeitada nos Estados Unidos que observou o 
seguinte: U$1.000.000,00 investido em cadeia para traficante reduz em 13kg 
a oferta de cocaína na rua por ano. Esse milhão de dólares aplicado na 
polícia a reduz em 30kg e, aplicado em educação e em prevenção do uso de 
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drogas, em 1 OOkg. Esse trabalho é feito pela própria comunidade para os 
seus vizinhos e para os seus membros. Não é só o Estado que faz. O Estado 
é feito para socorrer 'e atender a população. Ele tem que estar subordinado 
às necessidades e aspirações da comunidade. 

O Cel. Mauro Lúcio Gontijo - Gostaria somente de, continuando o assunto 
abordado pelo Secretário Mauro Lopes, quando foi perguntado por que a 
polícia só chega depois que acontece o crime, entrar numa outra linha de 
raciocínio, dizendo que ninguém sabe se a polícia chegou antes que muitos 
outros crimes acontecessem. Quem é capaz de falar quantos crimes 
prevenimos? Quantos? Estamos nas ruas, nas vilas, nos lugarejos. Nenhum 
de nós é capaz de fazer essa afirmação. Não temos um aparelho para fazer 
essa dosagem, para medir, mensurar, contabilizar isso. É claro que o nosso 
trabalho seria nesse sentido. 

Quando se fala, por exemplo, que em Nova Iorque se implantou um 
programa de tolerância zero, o item n° 1 foi combater o pequeno infrator, o 
pequeno delito. É como se tivéssemos um prédio e quebrassem a vidraça de 
uma das janelas. Se não fizermos a reposição imediata ou evitarmos que 
novas sejam quebradas, daqui a pouco todo o prédio estará depredado. 
Então, queremos falar que o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil 
caminha nesse sentido. Não conseguiremos fazer isso sem que os demais 
organismos funcionem. Vamos fazer a prisão, mas onde vamos colocar os 
infratores? E os demais sistemas dessa percepção criminal? Será que estão 
funcionando a contento? Não estou fazendo devolução de perguntas. Deixo 
essa reflexão para que compreendam bem que chegamos quando há 
ruptura, quando há uma falha. É um sistema de conflito. São pólos de uma 
energia elétrica, mas estão desencapados. Não podem um olhar para o 
outro, porque o atrito existe. Teríamos que estar interpondo, como uma 
cunha, para isolar esses dois segmentos. Quando não conseguimos isolá-los, 
de fato, criam esse circuito. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que a ata contendo a 
transcrição completa desta reunião será publicada no "Diário do Legislativo", 
no dia 22 de dezembro. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a 

Presidência prorroga esta reunião por mais uma hora, a partir das 18h15min. 
É o máximo que podemos prorrogar, porque haverá reunião à noite. 

Temos aqui uma pergunta de Neila Batista, que poderá ser respondida pelo 
Dr. Márcio Decat de Moura, Procurador de Justiça. É a seguinte: "Esse 
assunto é mais complexo e deve merecer, por parte desta Casa, maior 
aprofundamento e debate. O envolvimento ou não da sociedade civil 
organizada deve estar presente? Ela deve envolver-se efetivamente no 
processo de discussão dessa questão? Há previsão para tal? Quando 

~------------------------~--------~ 
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ocorreria?". 

O Sr. Márcio Decat de Moura -A participação da sociedade é fundamental. 
O art. 134 da Constituição do Estado, que cria o Conselho de Defesa 
Estadual, diz que, além dos representantes do Comando-Geral, do Chefe da 
Polícia Civil, do Governador, do Presidente da Comissão de Defesa Social do 
Poder Legislativo, haverá três representantes da sociedade civil, dos quais 
um será da OAB, um, da imprensa, e um, indicado na forma da lei. Isso é a 
sociedade compondo o Conselho de Defesa Social. Na hora em que isso for 
normatizado, sair do papel, a sociedade civil estará representada em um 
conselho, que gerará as diretrizes da segurança estadual. Acho muito 
importante a participação da sociedade. Seria nesse conselho que ela se 
efetivaria de uma forma mais clara e consistente. 

O Sr. Presidente- Como a pergunta se refere à própria Assembléia, posso 
responder a Neila Batista que esta Casa faz um primeiro debate, está 
chamando a sociedade para dele participar. Ela quer ouvir sugestões, 
receber críticas, pois deseja aprofundar esse debate chamado segurança, 
que é fundamental para o funcionamento do cotidiano das nossas 
comunidades. Seguramente, teremos o desenvolvimento desse debate em 
outras oportunidades. Estamos fazendo o primeiro, mas pela importância do 
que se viu, haverá novas oportunidades para aprofundarmos e 
concretizarmos hipóteses aqui levantadas. 

O Sr. Vanderley Fonseca - Srs. Deputados, Comandante da Polícia Militar, 
representantes da Polícia Civil, meus cumprimentos. Eu, Vanderley Fonseca, 
simples cidadão mineiro, empresário da construção, 72 anos, a pedido de 
amigos e da sociedade mineira de Belo Horizonte, já tendo sido assaltado por 
diversas vezes nas ruas da nossa Capital, resolvi entrar também na luta 
contra essa violência que aqui impera. Já participei de todos os simpósios e 
debates promovidos por esta Assembléia e pela Polícia Militar, tendo até 
recebido diploma de participação concedido pela Polícia Militar. 

Venho acompanhando o comportamento das nossas polícias e de suas 
atividades no combate à criminalidade. Passei a ser analista desse sistema, 
dando sugestões para que uma nova segurança pública seja implantada em 
nosso Estado e que haja mais efetivos para as duas polícias. Minha sugestão 
é que haja 10 mil homens para a Polícia Civil e 10 mil para a Polícia Militar. 
Devem ser homens preparados para serviços ostensivos secretos e nas ruas. 

Nesta oportunidade, pergunto ao Comandante: por que não há mais o 
Corpo de Guarda nas delegacias de polícia, policiamento de 24 horas nas 
escolas, policiamento nos órgãos públicos, na Imprensa Oficial, nas 
penitenciárias? Com o policiamento alternativo das duas polícias e 
seguranças secretos, os resultados serão positivos no combate de todos os 
tipos de crimes. Só assim a sociedade mineira terá palavras de entusiasmo 
para nossas polícias, porque, desse jeito, o povo não está dando crédito a 



"' ., 
o 

~I c o 
·< 
" g_ 
~ 
"' o 

i[ 

143~ 
elas. Muito obrigado. Estarei aqui presente sempre que houver debates 
sobre segurança pública. Estou à disposição do Sr. Secretário da Segurança 
Pública, para uma nova segurança pública a ser implantada em nosso 
Estado. 

O Sr. Presidente - Pergunta dirigida ao Secretário da Segurança Pública, 
Deputado Mauro Lopes, do Sr. Júlio César Pereira de Souza, Diretor do CAC: 
"Qual o conceito de segurança para vocês, enquanto política pública, e qual o 
papel do Estado e o papel da sociedade para que isso seja cumprido?". 

O Secretário Mauro Ribeiro Lopes - O conceito de segurança pública é que 
ela é direito do cidadão e dever do Estado e temos de cumpri-lo com 
eficiência. 

Estamos procurando, neste governo, corng1r as irregularidades e 
deficiências, mas para fazer tudo isso dependemos de recursos financeiros e 
precisamos realmente reorganizar o sistema de segurança pública. Repito: a 
Polícia Judiciária faz os seus inquéritos e depois os manda para o Poder 
Judiciário, para fazer os julgamentos e apenar os criminosos, mas não tem 
seqüência o processo, porque esses criminosos ficam soltos, voltando a 
cometer crimes, o que gera a impunidade. Precisamos de cadeias. Até acho 
que devemos mudar o nome "cadeia"; falo "cadeia", mas seria "centro de 
recuperação". Não adianta jogar um ser humano, que teve um desvio de 
comportamento, na cadeia, condenando-o a ficar ali determinado tempo. Ele 
tem é que ser recuperado, reintegrado à sociedade. Temos de ter centros de 
recuperação de cidadãos; é o que estamos tentando fazer e vamos tentar 
fazer neste Governo Itamar Franco. 

O Sr. Antônio Ribeiro da Silva - Sr. Presidente, demais componentes da 
Mesa, demais presentes, serei muito breve e vou trazer aqui um caso 
concreto. É o que aconteceu com o Sr. Joaquim Carlos Vieira Rios, preso em 
casa, torturado e jogado da pirambeira de um rio, na cidade de Teófilo Otôni, 
a cerca de 1Om de altura. O caso chegou ao meu conhecimento há cerca de 
dois anos, quando passei a buscar formas legais de conseguir a punição dos 
algozes desse jovem, que hoje se encontra tetraplégico e condenado a 
permanecer, enquanto viver, na cadeira de rodas. Quando tomei 
conhecimento do caso, procurei a Promotoria de Direitos Humanos e, mais 
recentemente, o Dr. José Roberto Rezende, na Ouvidoria de Polícia, onde 
encontrei apoio irrestrito. Apresentada a representação junto à Corregedoria 
de Polícia, lamentavelmente, foi concluído o inquérito - que entendo ser 
altamente tendencioso e fruto de um corporativismo -, isentando de culpa 
mais ainda o delegado relator, que chega ao ponto de, na conclusão do 
inquérito, afirmar que "in dubio pro reo". Minha pergunta é dirigida ao ilustre 
Procurador-Geral de Justiça, Dr. Márcio Decat de Moura, para que o caso 
fosse reaberto, se necessário, com a colaboração, mais uma vez, da 
Corregedoria de Polícia, para que aqueles que assim procederam com o Sr. 
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O Sr. Márcio Decat de Moura - Li com atenção as peças que me foram 
enviadas e realmente lamento o que ocorreu com esse cidadão. Os direitos 
humanos terão em nossa administração todo o apoio, para que o cidadão 
seja resguardado. Conversei com o nosso Ouvidor, Dr. José Roberto, e ele 
me disse que esse assunto já é do seu conhecimento, e já o levou ao 
operoso Promotor da Capital Dr. Antônio Aurélio, da área dos direitos 
humanos, de modo que, se houver novas provas, apesar de esse inquérito 
ter demorado oito anos, foi um processo muito longo, e nada justifica um 
inquérito demorar todo esse tempo, se houver fatos novos, se o caso não 
estiver prescrito, o Ministério Público agirá. Gostaríamos que essas novas 
provas fossem trazidas para o Dr. José Roberto e para o Promotor Antônio 
Aurélio, para que o Ministério Público tome as devidas providências. 

O Sr. Presidente - A Presidência por liberalidade permitiu que esse tema 
fosse colocado, mas está um pouco fora do assunto da segurança. 
Sugerimos ao Dr. Antônio que procure a Comissão de Direitos Humanos 
desta Casa, pois esse é um assunto típico de direitos humanos, para 
averiguar e tomar as providências necessárias. 

Passo a palavra ao Dr. José Vicente que deseja fazer uma consideração 
final. 

O Sr. José Vicente da Silva Filho - Gostaria de agradecer a gentileza do 
convite de participar da Mesa e conviver com os mineiros, porque é um 
privilégio, porque na cidade onde resido, São José dos Campos, vivem 
muitos mineiros. Dizem que lá é uma estância hidromineral, porque há muita 
água debaixo da terra e muito mineiro em cima. Aprendi a conviver com os 
mineiros. Acredito que não haja nenhuma razão para que Minas não dê mais 
outro exemplo nem um forte encaminhamento nas soluções para essa 
questão tão complexa, mas há condições plenas de sair daqui um bom 
conjunto de soluções, que possa ter uma continuação de trabalho. 

É muito importante que toda a população participe desse processo e cobre 
duramente das autoridades resultados que ela merece. O que ela merece 
não são desculpas, não são explicações; ela merece resultados mesmo. Nós 
que cumprimos carreira na Polícia não temos de ficar explicando que é 
pobreza, que é desemprego, temos é de mostrar resultados, o problema da 
Polícia é administrar os recursos que tiver e mostrar o que conseguiu fazer. 

Eu mencionei um ponto que é importante: uma sociedade não vai muito 
longe se ela não aprender - e isso na área de segurança pública é vital - a 
ampliar a sua capacidade de solidariedade. Eu lembraria a todos que, em 
São Paulo e na maioria dos Estados, ocorre esse fenômeno, não sei como 
está em Minas Gerais, mas em São Paulo ocorrem 5 mil homicídios por ano, 
mas morte em assaltos são 250 aproximadamente, e no trânsito são 2.500 
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mortes por ano. A população que tem carros mata 1 O vezes mais que os 
bandidos. Assim, somos também provedores da violência. Esse exame de 
consciência tem de ser feito, porque a violência não é só do bandido armado, 
ela caminha em todos sentidos. 

Enquanto a gente não consertar a casa, que deve ser de cidadania e 
respeito ao próximo, fica difícil ficar cobrando de outras entidades que façam 
a sua parte. Acredito que em Minas isso vai muito bem obrigado, graças a 
Deus! Espero que o povo de Minas saiba preservar esse patrimônio de 
segurança que tem ainda hoje. Como diz o mineiro, "de nós para nós". Isso é 
uma lição que Minas está dando. Só não percam, por favor, o rumo de casa. 
Obrigado mais uma vez, Sr. Presidente, pela oportunidade de conviver com o 
povo mineiro. Agradeço a todos. 

O Sr. Presidente - Neste debate foi imposta a participação do Dr. José 
Vicente, que tem longa experiência na área da segurança pública, e foram 
profícuas as suas informações, e não prescindimos de sua participação em 
debates futuros, em que V. Exa. com mais tempo, terá a oportunidade de nos 
instruir mais sobre o aperfeiçoamento desse tema chamado segurança. Muito 
obrigado pela sua participação. 

O Sr. Cícero Milton Martins de Oliveira Filho - Sr. Presidente demais 
componentes da Mesa, o questionamento que gostaria de fazer já foi feito, e 
aproveito a oportunidade para parabenizar a Assembléia por esta iniciativa. 
Muito obrigado. 

O Sr. José Maria de Almeida - Primeiramente gostaria de parabenizar a 
Assembléia, na pessoa do Presidente Anderson Adauto, por esta iniciativa, e 
minha pergunta é dirigida à Ora. Ângelo Pace, ao Deputado Mauro Lopes, 
Secretário da Justiça, e ao Comandante-Geral da Polícia Militar. Estivemos 
em Caxambu no dia 23 de outubro. No palanque estava o Governador em 
exercício, Dr. Newton Cardoso, mas não foi possível fazer o 
encaminhamento. A violência, sem emprego, sem salário e sem alimentação, 
não será reduzida facilmente no País, e acho que a tendência é o 
agravamento. Temos uma saída para isso e temos de apelar para os direitos 
humanos. 

Está aqui o Deputado João Leite. Direitos humanos é o direito à vida à 
alimentação, à segurança, ao trabalho, ao pão do dia-a-dia. Seria investir nas 
agrovilas de nossos distritos, não temos estradas não temos segurança lá. 
Consegui com o então Secretário da Justiça, Dr. Tarcísio Henriques, a 
construção de um local para um subdestacamento para a polícia, mas não 
temos recursos. Essa seria uma maneira de aliviar a pressão nos grandes 
centros e continuar eletrificando com a Luz de Minas ou Minas-Luz, como se 
quiser chamar, dando eletrificação rural e boas estradas. Com isso, nós 
desafogaremos a pressão na periferia das grandes cidades e daremos às 
pessoas condições dignas, pois, se lá não é mar de rosas, essa população, 
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Então, a proposta é: investir em agrovilas, melhorar o acesso aos nossos 
distritos e continuar eletrificando a zona rural, como uma maneira de 
desobstruir a periferia das grandes cidades. 

o pedido que faço ao Secretário da Segurança e ao Comandante-Geral de 
Polícia é que os senhores me orientem, para que possamos construir essas 
três casas. Só temos a mão-de-obra para oferecer e precisamos do material 
de construção, para resolver esse grave problema. 

Estamos aqui com vários Presidentes de associações de moradores, e o 
que se quis dizer com "a Polícia chega depois" é que, na zona rural, só 
depois que se mata, que se rouba o gado ou que há brigas é que a Polícia 
chega. Hoje, na zona rural, onde nasci e onde vivo -apesar de ser Presidente 
da Câmara Municipal de Santos Dumont, moro na zona rural -, não temos 
mais a paz que queremos nem a segurança que almejamos. Então, é 
necessário que se invista ali; para isso, preciso do Governo do Estado, e é 
por isso que estou aqui. Muito obrigado. 

O Cel. Mauro Ribeiro Lopes - Gostaria de parabenizá-lo por essa sugestão. 
Já tive uma experiência como essa, quando no DNER. Quando inauguramos 
a Belém-Brasília, foram criadas as agrovilas e a agrópole, o que foi feito pelo 
INCRA. Nada adianta esse modelo de reforma agrária pelo qual se dá a terra 
ao homem, levando-o para a miséria, porque lá não há nada. É preciso que 
se dê também a infra-estrutura, para que ele possa se acomodar na terra. 
Isso já foi feito na Belém-Brasília, e, hoje, aquelas agrovilas já se 
transformaram em pequenas cidades, e a agrópole, que era o "Brasil Novo", 
já é uma grande cidade. 

Quer dizer, o Governo tem um projeto maravilhoso, que o senhor poderá 
pegar no INCRA, e esse projeto já foi implantado na Belém-Brasília, com 
muito sucesso. Com isso, você vai tirar essas pessoas miseráveis, que saem 
do interior, vêm morar debaixo de viadutos e passam fome nos grandes 
centros. Isso é muito importante, e o senhor está de parabéns. 

O Sr. Presidente - A Sra. Terezinha dos Santos, representando os idosos 
do Sanatório Santa Isabel, dirige a seguinte pergunta ao Cel. Mauro Lúcio 
Gontijo: "Por que os moradores do Sanatório Santa Isabel não têm direito à 
proteção da Polícia Militar? Os leprosos, pacientes idosos, estão sendo 
espancados, e não temos a quem recorrer por socorro". 

O Cel. Mauro Lúcio Gontijo - Pelo amor de Deus, não diga uma coisa 
dessas. É claro que merecem toda a segurança e todo o apreço, e vamos 
verificar a situação, pois somente agora estamos tomando conhecimento 
dessa consideração que a senhora está fazendo. Já fiz o registro de suas 
considerações, para que possamos solicitar informações do Comandante 
daquela região. 
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Com relação à construção das casas, gostaria de dizer que, 

infelizmente, não temos recursos na Polícia Militar destinados a essa 
edificação, mas, assim que as casas estiverem construídas, cumpriremos 
nosso papel de ali colocar o policial militar para fazer o trabalho. E gostaria 
de fazer outra consideração: para que instalemos um policiamento em um 
distrito ou lugarejo, precisamos fazer um estudo da situação, que é o 
levantamento de dados, pelos quais vamos verificar quantas ocorrências 
temos naquele lugar, qual a modalidade de delito mais usual e coisas dessa 
natureza .. Não podemos simplesmente colocar o policial militar, de repente, 
em um lugarejo onde não haja necessidade efetiva de sua presença. 
Portanto, assim que terminar a construção, aguardamos que, por fineza, V. 
Exa. entre em contato conosco. 

A Sra. Maria José Pereira - Em primeiro lugar, fico muito satisfeita em estar 
novamente na Assembléia Legislativa. Nesta oportunidade, falamos aqui de 
duas coisas: segurança pública e prevenção. A prevenção é algo muito 
importante para que a Polícia tenha um bom trabalho. Mas como vamos fazer 
essa prevenção? Estamos hoje na presença do Deputado, graças a Deus, e 
creio que poderemos usar a minha idéia para melhorar a situação de Minas 
Gerais, pelo menos. Então, para a prevenção, é preciso legalizar a 
documentação do povo que é roubado nas ruas e fica sem documento - até 
sem a carteira de identidade, cuja segunda via é caríssima. Há outra situação 
ainda mais séria: a das pessoas desempregadas e a dificuldade para arrumar 
emprego. Nós, parentes de cegos ou Diretores de entidades de cegos, 
organizamos uma turma para arrumar emprego, mas sempre ouvimos em 
resposta que é preciso ter experiência de um ou dois anos. E o cego tem que 
trabalhar para sustentar a família. Outra coisa que acontece em minha região 
é a falta de condições de trabalho para os policiais. Um policial chegou a 
suicidar-se, porque não tinha como trabalhar na delegacia: não tinha telefone, 
não tinha nada. Ora, o policial tem de trabalhar com segurança, pois é um ser 
humano como nós. O policial não tem de sofrer, como dizem; nem o policial 
nem o cidadão brasileiro. 

Então, vamos lutar: vamos organizar a documentação do povo e tirar essa 
exigência de experiência, que está fazendo de todo o mundo ladrão. Não 
adianta arrumar mais cadeias, porque teremos mais gente para roubar, pois a 
população está aumentando por segundo, não mais por ano. Então, vamos 
acabar com tudo isso. Muito obrigada. 

O Sr. Presidente - Parabéns pela participação. O Dr. Reinaldo Magalhães. 
Presidente do Sindicato de Delegados de Polícia, fez uma quantidade de 
perguntas bem compatível com seu grande interesse pelo assunto; portanto. 
muitas. Como não temos tempo para colocar todas elas, com sua vênia, vou 
fazer a leitura de uma, representando as demais, dirigida ao Dr. Márcio 
Decat, Procurador-Geral de Justiça: "Há 40 anos elaborou-se a Constituição 
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mineira que criou, em seus arts. 133 e 134, o Conselho de Defesa 
Social, composto com a participação, entre outras pessoas, do Comandante 
da PMMG, do Chefe da Polícia Civil e de representante do Ministério Público. 
Por que não se trata da questão de segurança pública de forma profissional, 
e não amadora, como tem sido feito atualmente?". 

O Sr. Márcio Decat de Moura - É evidente. E, o que estou vendo aqui é 
justamente isso: os órgãos representativos da Secretaria de Segurança e da 
Polícia Civil estão tratando desse assunto de uma forma profissional. Acho 
que esse Conselho de Defesa Social já deveria ter saído e que nós já o 
deveríamos ter implantado, para que o povo tivesse mais segurança. 
Devemos ouvir realmente as pessoas que entendem de segurança pública, 
que são aquelas que compõem a Secretaria da Segurança Pública e a 
PMMG. 

O Sr. Presidente - Muito bem. Pedimos a opinião do Dr. José Roberto, da 
Ouvidoria de Polícia, para o comentário colocado pelo Marco Aurélio, daqui, 
da Assembléia: "Informo a esta Mesa que se os Governantes se 
preocupassem em investir em educação, saúde física e psíquica e 
alimentação não haveria margem para que os infratores formassem um 
Estado isolado na periferia e nos grandes centros urbanos". É isso mesmo, 
Dr. José Roberto? 

O Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende - Eu concordo plenamente. Até 
porque essa questão está muito bem colocada para o tema. Foi muito bem 
falado: não adianta construir cadeia. Podem construir cadeias à vontade. A 
Polícia sozinha não dá conta de combater a criminalidade. Precisamos de 
uma política social adequada ao crescimento populacional brasileiro, da 
internacionalização dessa economia em que vivemos e do preparo da polícia, 
não resta a menor dúvida. A criminalidade organizada usa técnica 
internacional e a polícia brasileira não pode ser uma polícia tupiniquim. Ela 
também tem que buscar fontes de aprendizado lá fora. Tenho batalhado em 
meu relatório pela reciclagem constante das Polícias, pelo seu preparo 
técnico, por salários e pela integração da sociedade com a atividade de 
segurança pública. Sem isso, não iremos a lugar algum. Muito obrigado. 

O Sr. Carlos Victor Muzzi - A importância do debate é o próprio debate. 
Espero que essa preocupação com a segurança pública não fique apenas 
neste episódio, mas que frutifique, com o envolvimento maior da sociedade 
civil organizada e dos órgãos estatais. Quero ainda dizer que segurança 
pública é apenas um aspecto de um todo maior que se chama poder de 
polícia, ou seja, é o poder que o Estado democrático de direito tem de intervir 
na vida das pessoas, regulando suas atividades. A própria polícia ostensiva 
representa apenas um aspecto desse poder de polícia do Estado. Só o 
Estado pode fazer isso. Somente ele pode restringir a liberdade das pessoas, 
impor normas de observância obrigatória e punir os que infringem essas 
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regras. 
Portanto, quando se trata de discutir a segurança pública, o papel do jurista 

é preponderante. Essa é uma questão puramente jurídica. Gostaria apenas 
de externar a minha satisfação com a realização deste debate e de sugerir 
que, de alguma forma, isso continue de uma maneira mais profunda. Não 
pretendemos discutir aqui a ordem pública como um todo - podemos até 
fazê-lo -, mas, no momento, estou muito preocupado, explícita e 
especificamente, com a segurança pública, porque sem ela não há direito à 
vida, não há direito à liberdade, nem há direito à integridade física das 
pessoas. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Em nome desta Casa, agradecemos penhoradamente 
ao Sr. Carlos Victor Muzzi, que aqui representa a gloriosa Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais, pela sua participação. Com a 
palavra, o Cel. Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da Polícia Militar, 
para suas observações finais. 

O Cel. Mauro Lúcio Gontijo - Para encerrar, gostaria de lembrar que, 
infelizmente, a Polícia Militar perdeu, na semana passada, um Cabo que foi 
baleado em serviço, ao ser chamado para intervir em uma ocorrência em 
localidade próxima a uma casa lotérica, onde dois cidadãos ocupavam uma 
moto sem placa, em atitude suspeita. Antes que a abordagem fosse feita, o 
policial foi alvejado com dois disparos, e nós o perdemos. 

Então, quero mostrar que nós também somos sensíveis à violência 
existente no País. Pediria também à comunidade e a todos que aplaudissem 
as atitudes corretas e as boas intervenções da Polícia Militar, uma vez que 
temos recebido poucos cumprimentos, apesar de saber que a nossa 
obrigação é trabalhar corretamente. Mas é como se fosse aquela couve 
plantada próximo ao tanque: qualquer gota de água que recebe faz com que 
se torne mais bonita e viçosa. Nós também queremos isso. 

Por fim, quero cumprimentar a Assembléia, na pessoa do nosso 
Presidente, Deputado Luiz Tadeu Leite, pela brilhante iniciativa, assim como 
a todos os integrantes da Mesa, pelas considerações que fizeram. Agradeço, 
ainda, a essa ilustre platéia pela paciência que teve em nos ouvir. É só, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente - Nós também agradecemos ao Cel. Mauro Lúcio Gontijo 
por sua participação neste debate, assim como pela efetiva e brilhante 
participação da Polícia Militar no dia-a-dia da segurança de nosso Estado. 
Com a palavra, o Sr. Mauro Lopes, Secretário da Segurança Pública. 

O Secretário Mauro Ribeiro Lopes - Senhoras e senhores, eu quero dizer 
que estamos colaborando na discussão do tema "A Segurança que Temos e 
a Segurança que Queremos". Sou Deputado Federal e a minha vinda para a 
Secretaria se deu com a melhor das intenções. Quero também dizer que, 
para que tenhamos a segurança que queremos, precisamos modernizar 
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nosso sistema. No que se refere à Polícia Civil, quero dizer que ela é 
incumbida do trabalho de investigação sobre infrações penais. Nesse quadro 
conceitual, ela tem uma tradição de múltiplos esforços, uma lista profícua de 
serviços prestados à sociedade, tanto é que ela se governa pela lei orgânica, 
em caráter complementar à Constituição Estadual, além de se valer de outras 
normas, sobretudo resoluções da Secretaria. 

Entretanto, é necessário perceber que essa lei, sendo de 1969, está 
defasada no tempo e no espaço. A Polícia Civil precisa de um novo perfil que 
a requalifique como responsável pelo ramo de contenção da delinqüência, 
que é o serviço de investigação. Para isso, quero contar com a Polícia Civil, 
com as instituições e associações de classe, em todos os níveis, e com o 
sindicato dos policiais, na pessoa do Sr. Reinaldo. Que venham todos nos 
visitar para trocarmos idéias sobre o que fazer por essa Polícia que é tão 
importante para a sociedade mineira. 

A vontade do Governador é exatamente fazer o melhor. Estou como 
Secretário, não sou da carreira, mas quero fazer o possível por essa entidade 
tão laboriosa e pelos profissionais da Polícia Civil, que, por vezes, entregam 
a própria vida para a manutenção da ordem pública. 

Sr. Luiz Tadeu, pedimos que leve ao Presidente da Casa nossos 
cumprimentos pela iniciativa desse debate. Agradeço o trabalho dos 
Deputados que aqui estão e reconhecem ser o tema relevante para a 
sociedade que representam. Precisamos trocar idéias e conversar mais, para 
atingir nosso objetivo: o melhor em segurança pública para o Estado. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Aproveitamos o ensejo para agradecer ao Sr. Mauro 
Ribeiro Lopes sua paciente presença durante o debate e à Polícia Civil por 
tudo que tem feito para garantir a segurança em nosso Estado. 

O Sr. Márcio Decat de Moura - O tormentoso tema segurança pública foi 
exaustivamente debatido. Tenho certeza de que muitas idéias irão iluminar o 
caminho que nos aproximará do ideal. 

Segurança pública não é uma questão fácil. Sabemos que a Polícia Civil e 
a Polícia Militar são valorosas e fazem bom trabalho, e temos que aperfeiçoar 
essas instituições. 

Assistimos ao esforço hercúleo dos Comandantes da Polícia Militar e do 
Secretário da Segurança Pública para dotar Minas Gerais de uma política 
mais eficiente. Isso há de passar pela modernização e pela reeducação 
constante dos policiais no atendimento da população e pela reeducação 
constante da população em relação à ação da polícia. 

Não é fácil exercer a segurança, e temos, em nossa sociedade, alguns 
, dogmas que precisam ser combatidos. Um deles é que o povo mineiro tem o 

sentimento de que o outro está errado até prova em contrário. Em qualquer 
país do mundo, o cidadão está certo até prova em contrário. A ordem de 
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Temos que trabalhar esses conceitos, para que a população venha a ter 
um sentimento de respeito e de admiração para com a polícia e para que a 
polícia tenha também mais respeito pela sociedade. 

Pelos componentes das polícias, pela seriedade do atual Comandante e do 
atual Secretário, tenho certeza de que esse equilíbrio se fará, de modo a 
propiciar à sociedade mineira um sistema de segurança cada vez mais 
confiável. 

O Sr. Presidente - Agradecemos ao Sr. Márcio Decat pela participação 
neste debate e cumprimentamos a participação do Ministério Público, dos 
Promotores de Justiça e dos Procuradores do Estado na busca de uma 
segurança pública mais efetiva em Minas Gerais. 

O Desembargador Murilo José Pereira - Senhores e senhoras, um grande 
estadista que o Brasil teve e está na memória de todos, Getúlio Vargas, dizia 
que era preciso modificar, já na Revolução de 30, o modo como o homem 
público tratava as coisas do Estado. 

Ele dizia que, àquela época, muitos homens públicos tratavam os 
interesses do Brasil com critérios pessoais, meramente seus, da cozinha de 
casa, quando, ao contrário, deveriam tratar os problemas de interesses 
sociais e públicos baseados em critérios públicos. 

A Assembléia Legislativa é a casa do povo, a representante legítima do 
cidadão, pois traduz o conceito de liberdade. Assim foi ela definida por 
Epitácio Pessoa em suas campanhas cívicas pelo País. Esta Casa, que 
representa a população, demonstra, com a realização deste debate do qual 
nos orgulhamos de ter participado, que o povo mineiro está tratando o 
interesse público como deve ser, e não meramente baseado em critérios 
pessoais. 

O Tribunal de Minas sente-se honrado e envaidecido por ter sido convidado 
a participar deste debate e afirma que estamos sempre na vanguarda da luta 
pela liberdade do povo brasileiro. 

O Sr. Presidente - Agradecemos a participação do Desembargador Murilo 
Pereira, que aqui representou o Tribunal de Justiça, assim como a do Poder 
Judiciário, na busca da efetiva segurança para o povo mineiro. 

A Sra. Valdete da Silva Cordeiro - Gostaria de agradecer por ter sido 
~ convidada a participar desta reunião. Espero que não acabe aqui essa e 

o 

; discussão, que continue não só na Assembléia Legislativa, mas também nos 
~~ bairros e periferias. Essa discussão é importante para encontrarmos solução "I para o problema da segurança pública. Parabéns ao Presidente Anderson 
~ Adauto e a todos os presentes. 
-:1 Esperamos que as críticas feitas sirvam de objeto para o aprofundamento I 
~~ ~~~s;' ~~~~s~;~g:d~ritica construtiva faz crescer qualquer projeto em nossas 
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O Sr. Presidente - Queremos parabenizar a Sra. Valdete Cordeiro por 

sua participação tão autêntica e essencial. Uma senhora que vem debater os 
altos interesses de Minas Gerais, na alta tribuna desta Casa, bem representa 
o espírito popular e aberto deste Legislativo em relação ao povo e aos seus 
interesses. Muito obrigado. 

O Sr. José Roberto Gonçalves de Rezende - Gostaria de cumprimentar a 
Assembléia Legislativa pela realização deste evento e a V. Exa. pela 
condução dos trabalhos. Devo dizer que participei do grupo que organizou 
este debate. 

Na verdade, a nossa proposta inicial era fazer um seminário de dois dias, 
para que os temas pudessem ser mais esmiuçados. Infelizmente, essa 
proposta não deu certo, mas este encontro foi realizado. Será difícil 
reunirmos, nesta Assembléia Legislativa, pessoas tão qualificadas para a 
discussão desse tema. 

A minha proposta é a de que façamos aqui, no ano 2000, um seminário, 
nos moldes do seminário dos direitos humanos, realizado por esta Casa, no 
ano passado, que contou com a participação ampla da sociedade. Para se 
discutir a reforma social e o conceito de segurança, é necessário sair dos 
gabinetes acarpetados. A polícia tem de discutir a sua lei orgânica, não só 
pela direção; os praças devem participar da discussão das reformas impostas 
pela Polícia Militar. 

Quem sabe, com a discussão da unificação das polícias e dos comandos, 
no próximo milênio, consigamos efetivar algumas conquistas. Isso não deve 
ser feito ao sabor da nossa vontade e das nossas emoções. Deve ser fruto 
de reflexão da sociedade civil organizada, das próprias polícias e de vários 
organ·lsmos de toda a sodedade. Segurança pública não é propriedade das 
polícias, segurança pública é uma necessidade da sociedade. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Para finalizar, queremos apresentar o nosso 
agradecimento aos que aqui compareceram, às entidades representadas, às 
autoridades e àqueles que nos acompanharam em casa, através da 
excelente programação da TV Assembléia. 

O assunto segurança foi debatido, e aprendemos muito. Parece ser 
consenso, porque não foi discutido de forma contrária, que a segurança em 
Minas é boa, mas pode melhorar. Mais do que pode, deve melhorar com o 
esforço não só das corporações civil e militar, mas também de toda a 
sociedade, de todas as lideranças e desta Casa. 

É unânime o anseio de que a segurança pública melhore cada vez mais. 
Que entremos no novo milênio com a certeza de que vamos melhorar cada 
vez mais os padrões de segurança em nosso Estado. 

Lembro-me de um conceito que tem sido esposado pelo Ministro da Justiça 
- peço vênia ao Desembargador Murilo Pereira, para deslindar - que é o 
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uma coisa pavorosa para o cidadão comum. Só aqueles que são ameaça à 
sociedade, só aqueles que constituem potencial ameaça ao povo e à 
sociedade é que devem ficar presos. 

Há, de fato, crimes graves que têm conotação no próprio Código Penal. 
Mas seria interessante que houvesse a aplicação de pena privativa de 
liberdade e de penas alternativas a ela. 

Muitos Juízes do interior ainda colocam na cadeia cidadãos por certos tipos 
de crimes, até mesmo pela prática de ação na área civil, como, por exemplo, 
o depositário infiel, ou, especialmente, o inadimplente de pensão alimentícia, 
junto com traficantes e bandidos. 

Poderia haver o entendimento da aplicação do direito penal mínimo para 
colocar atrás das grades aqueles que realmente são ameaça à sociedade. 
Evidentemente, não se pode depositar a responsabilidade apenas no 
Judiciário, porque isso seria passível de mudança de lei. Para cumprir a lei ao 
pé da letra, o Juiz tem de praticar sentenças fora do próprio entendimento, 
muitas vezes, porque terá de cumprir a lei. 

Havendo vontade política do Governo Federal, com a mudança da 
legislação federal, poderá haver um direito penal mínimo, em que penas 
alternativas sejam colocadas em prática, além da privação da liberdade. 

Aprendemos que há algumas leis que precisam ser aplicadas, como a lei 
da transferência de presos aplicados, como, por exemplo, a lei da 
transferência de presos da Secretaria da Segurança Pública para a 
Secretaria da Justiça. Eu, que já defendia isso quando era Secretário, fico à 
vontade para fazer isso, porque já não estou na Secretaria, mas continuo 
pensando da mesma forma. Essa transferência tem que ser feita de uma 
forma gradual, mesmo que demore alguns anos. É preciso que a Secretaria 
da Segurança Pública passe a cuidar da investigação criminal, em vez de 
criar funções ligadas à carceragem e outras que eu diria até que são 
menores do que a nobre função do policial civil. 

Também existem leis que precisam ser modificadas. Isso não foi falado 
aqui, mas precisamos urgentemente de modificar alguns artigos do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, não pensando na redução da maioridade 
penal, porque não podemos concordar que, no afã de resolver o problema da 
violência nas grandes cidades, venhamos a pensar como alguns Deputados 
Federais, que, infelizmente, já estão propondo a redução da maioridade 
penal de 18 para 16 anos. Isso seria um equívoco porque não vamos resolver 
o problema assim. O que podemos fazer é alterar algumas normas do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, como, por exemplo, aquela que prevê 
uma pena máxima de três anos para qualquer espécie de crime que o menor 
cometa. Ora, existe um tipo de delito, de ato infracional gravíssimo, que 
parece ser muito leve que seja apenado com apenas três anos. Também não 
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se pode deixar que o Juiz, ao seu livre alvedrio, defina o que é um ato 
infracional grave. Não existe explicação no Estatuto para o que seja um ato 
infracional grave. Um Juiz pode achar que isso seja roubar roupas no varal; 
outro já acha que um ato infracional grave deveria ser uma coisa muito mais 
grave. E os dois acabam se encontrando na mesma falta de condições para 
colocar em liberdade aquele menor. Por isso, acontecem os problemas de 
superpopulação, como o que aconteceu recentemente, em Sete Lagoas. 

Recebemos a orientação da OAB, por meio de seu representante, Sr. 
Carlos Victor Muzzi, que disse que esse problema é de responsabilidade do 
Estado, e não de toda a sociedade. O Estado tem que assumir a sua 
responsabilidade e a sua parcela. É claro que a sociedade precisa ter 
consciência de que o problema da segurança não será resolvido somente 
nos gabinetes. A sociedade, como aqui se viu, precisa participar um pouco 
mais e oferecer sugestões. Mais do que sugestões, precisa oferecer ajuda. 
Mais do que ajuda, precisa participar efetivamente, para que sejam reduzidos 
os índices de violência. A violência, hoje, começa na família, porque, muitas 
vezes, a droga e o vício começam nos lares. Nenhum pai de família julga-se 
responsável quando um filho envereda pelo caminho da droga pesada. Mas 
quantas vezes aquele pai ou aquela mãe não achou bonito quando colocou 
no dedo de uma criança um cigarro. E aquela criança de 5 anos fumou, e o 
pai bateu palmas. E quantas vezes o pai acha que não tem nenhuma 
responsabilidade pelo caminho das drogas que o filho está trilhando, no 
entanto esse filho foi incentivado quando bebeu o primeiro gole de cerveja ou 
de uísque, pelo pai ou pela família, que acharam bonito e pensaram que o 
menino estava demonstrando que era macho, quando, tão criança, já estava 
bebendo cerveja. 

Então, toda a sociedade é responsável, porque, lá atrás, quando a droga 
ainda é inocente, o pai ou a mãe não apareceram para impedir que o filho 
caminhasse nesse rumo. Aprendemos aqui, Sr. Carlos, que os órgãos de 
segurança têm que agir no dia-a-dia. O crime não espera. Estamos 
debatendo a violência agora, e não é impossível que, neste momento, esteja 
acontecendo algum crime nas vielas das favelas da periferia. Portanto, a 
atenção tem que ser permanente. 

Verificamos que surgiu uma sugestão por parte de Deputados desta Casa, 
neste debate: que seja criada uma Comissão Permanente de Defesa Social. 
Os assuntos da segurança não são para amadores. São assuntos 
profissionais, assim como a medicina é feita por médicos, a engenharia, por 
engenheiros e o direito, por advogados, juízes e promotores. "Mutatis 
mutandis", também a segurança se faz por quem entende do assunto. E 
temos também o local adequado para discutir e debater os assuntos ligados 
à segurança nesta Casa. Parece-me que uma comissão permanente de 
defesa social abarcaria todas as atividades relacionadas com a segurança, 
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para debater num foro mais apropriado, de Deputados mais afinados 
com as questões e lides da segurança. Vamos caminhar nessa direção, 
colegas Deputados, para propor a criação da Comissão de Defesa Social. 

Encerro minhas palavras fazendo duas homenagens: primeiro, a essa 
senhora, D. Valdete, que eu nunca tinha visto antes; raras vezes ouvi, da 
boca de pessoas que parecem ser simples, palavras tão profundas. Não é 
aquela crítica azeda, radical, para colocar sem graça as autoridades 
presentes. Foi quase um conselho de avó. Não sei se ela já o é, mas foi o 
conselho de uma pessoa que tem uma longa experiência; de cor, mulher e 
rica, rica de sabedoria e de princípios, porque sofre na carne os problemas 
da falta de segurança. O povo veio aqui falar representado por essa senhora 
que, espero, continue lutando. Em vez de estar em casa com seu tricô, 
cuidando de seus netos, está aqui demonstrando a participação da 
comunidade. Isso é muito importante e faço aqui uma homenagem à 
senhora, D. Valdete. Espero que a senhora continue representando o povo, 
que seja a voz do povo em debates como este. 

Para finalizar, quero fazer outra homenagem quando falamos em 
segurança pública. Não vamos homenagear os Comandantes, porque eles já 
recebem homenagens todo dia. Não vamos homenagear os graduados, que 
já foram lembrados. Vamos homenagear os soldados da Polícia Militar, os 
homens da Polícia Civil e os soldados do Corpo de Bombeiros, mas o 
soldado raso, aquele que sai de casa pela manhã e vai combater o crime, 
enfrentando as intempéries, que ninguém sabe se volta ou se volta com vida. 
Esse policial civil, esse policial militar, esse policial bombeiro, todos são 
essenciais para a execução, perpetração e garantia dos padrões de 
segurança de Minas Gerais. Estou convencido disso e acho que esse é um 
consenso desta reunião: os policiais de Minas Gerais não recebem 
remuneração compatível com o risco que correm no exercício da atividade de 
segurança. 

É verdade que existem graves problemas financeiros no Estado. Todos 
temos que nos render a essas corporações e prestar-lhes homenagens. No 
dia-a-dia, na rotina, longe da imprensa, a segurança pública de Minas é feita 
pela força, pela fibra, pelo caráter do policial civil, do militar e do bombeiro. 
Muitas vezes, como aqui lembrou o Comandante, o policial sai de casa pela 
manhã, beija sua mulher e filhos e não sabe se volta num caixão de defunto 
para ser velado. E muitas vezes, não recebe nem uma visita de nenhuma 
consideração das autoridades, nenhum abraço amigo. 

A nossa homenagem final neste encontro sobre segurança é para aqueles 
que, efetivamente, fazem a segurança em Minas Gerais no anonimato, nas 
esquinas, no interior do Estado, exercendo, com firmeza, o papel de 
matenedor da segurança. Evidentemente, pode haver excessos, mas, de um 
modo geral, há uma grande compreensão do soldado cidadão, daquele 
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soldado que está pronto para servir e até morrer pelo seu povo. Esse é o 
soldado que merece a nossa homenagem porque, muitas vezes, ele paga 
com a vida a garantia da boa segurança que temos em Minas Gerais. Muito 
obrigado.(- Palmas.) 

A Presidência agradece aos ilustres debatedores, às demais autoridades e 
participantes, bem como ao público em geral por terem acompanhado pela 
TV Assembléia este debate. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião de debates de 
logo mais, às 20 horas. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 603 REUNIÃO ESPECIAL, EM 10/12/99 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Apresentação da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de 
Furnas - Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho - Palavras do Deputado 
Federal Sérgio Miranda - Palavras do Sr. Carlos Calazans - Palavras do Sr. 
Aureliano Chaves - Palavras do Sr. Ataíde Vilela - Palavras do Sr. Leonel 
Brizola - Palavras do Deputado Federal José Genoíno - Palavras do Sr. 
Fernando Máximo - Palavras do Sr. José Dalton Barbosa - Palavras do 
Senador José Alencar - Palavras do Deputado Federal Vivaldo Barbosa -
Palavras da Deputada Federal Luiza Erundina - Leitura de carta - Palavras do 
Sr. Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Adelino de Carvalho -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Alberto Pinto 
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Amilcar Martins -
Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo 
Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe 
Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo 
José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro 
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz 
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Kangussu- Marco Régis- Maria José Haueisen- Maria Olívia- Maria Tereza 
Lara - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 15h15min, declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para 
proceder à leitura da ata da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2°-Secretário "ad hoc", procede à 

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Composição da Mesa 

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os 
Exmos. Srs. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, representando 
o Governador do Estado, Itamar Franco; Leonel Brizola, Presidente Nacional 
do PDT; Aureliano Chaves, ex-Governador do Estado de Minas Gerais; 
Senador José Alencar, Presidente do PMDB de Minas Gerais; Célio de 
Castro, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Deputado Alberto Pinto Coelho, 
Presidente da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de 
Furnas; Deputado Federal José Genoíno, Líder do PT na Câmara dos 
Deputados; Deputada Federal Luiza Erundina, Líder do PSB na Câmara dos 
Deputados; Deputada Federal Maria do Carmo Lara, Presidente do PT de 
Minas Gerais; Deputado Federal Olímpio Pires, Presidente do PDT de Minas 
Gerais; Deputado Federal Sérgio Miranda; Deputado Federal Virgílio 
Guimarães; Carlos Calazans, representante do Fórum Nacional de Lutas; e 
Vivaldo Barbosa, Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Brasil do 
Congresso Nacional. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente- A Presidência registra a presença em Plenário das Sras. 

Cleonice Silva Hannas e Geórgia Silva Hannas, respectivamente, viúva e 
filha do ex-Deputado Jorge Hannas. Registra, também, a presença de 
representantes dos seguintes municípios: Muzambinho, Florestal, Conceição 
da Aparecida, Monte Belo, Nova Resende, Doresópolis, Poços de Caldas, 
llicínea, Campo do Meio, Alfenas, Campos Gerais, Fronteira, Planura, Betim, 
Nova Lima, Pirapora, Montes Claros, Santa Luzia, Lagoa Santa, São João 
del-Rei, Diogo de Vasconcelos, Machado, Varginha, Guapé, Boa Esperança, 
Juatuba, Alfenas, Pouso Alegre, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, 
Contagem, Alpinópolis, Três Pontas, Paraguaçu, Poço Fundo, Carmo do Rio 
Claro, Cabo Verde, Machado, Esmeraldas, Água Boa, Juiz de Fora, 

~~ Vespasiano, Várzea da Palma e Divinópolis. 
- Destinação da Reunião 
;; O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à realização de ato público em 
·~ defesa dos recursos hídricos brasileiros e solenidade de lançamento da 
~ Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de Furnas. 1 

;~~----------------------E-x_e_c_u_ç_ã_o_d_o __ H-in_o __ N_a_c-io_n_a_l ______________________ j 
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O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino 
Nacional. 

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 
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Apresentação da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de 
Furnas 

O locutor - A Frente Parlamentar Jorge Hannas é composta por 71 
Deputados Estaduais mineiros, representantes de todos os matizes políticos 
presentes nesta Casa e de todas as regiões do Estado. De caráter 
suprapartidário, foi formada com o objetivo de defender o controle 
governamental sobre a Usina Hidrelétrica de Furnas, na qual é gerada 
grande parte da energia consumida no País. Na defesa desse patrimônio, 
não apenas de Minas, mas de todo o Brasil, e na luta pela preservação dos 
interesses nacionais, essa Frente Parlamentar inspirou-se nos princípios que 
orientavam a atuação do Deputado Jorge Hannas, constituindo-se, assim, em 
uma homenagem desta Casa à memória do saudoso parlamentar. 

Palavras do Deputado Alberto Pinto Coelho 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, autoridades presentes 

que compõem a Mesa dos trabalhos desta reunião, meus nobres pares nesta 
Casa, ressaltamos que 71 dos 77 parlamentares que compõem esta 
Assembléia já são signatários da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a 
Privatização de Furnas. (-Palmas.) Minhas senhoras, meus senhores, melhor 
dizendo, brasileiros, aqui estamos reunidos num ato de resistência cívica. 
Diria mais: num ato de consciência cívica, com o nome do saudoso e nobre 
colega de Assembléia Legislativa, Deputado Jorge Hannas, que se faz 
representar por seus ilustres familiares: a Sra. Cleunice Silva Hannas, sua 
filha, Geórgia Silva Hannas: e seu genro, Múcio Leão Pessoa de Castro. Esta 
Frente Parlamentar e as lideranças mais expressivas de Minas Gerais dizem 
não, mais uma vez, à privatização de Furnas, com a certeza plena de que 
este grande empreendimento nacional é estratégico para os interesses 
presentes e futuros de nossa Nação. 

Assim o foi no passado, há mais de 40 anos. Na antevisão do Presidente 
Juscelino Kubitschek, Furnas nasceu para servir ao Brasil. Como já dissemos 
em reunião anterior, naquele momento histórico, o capital privado não 
respondia às necessidades do desenvolvimento brasileiro no campo 
hidrelétrico. Não realizava investimentos necessários à industrialização do 
País. Prestava serviços precários e caros. 

A União, com recursos públicos, enfrentou esse desafio e formou, em 
nosso País continental, uma das maiores infra-estruturas de energia elétrica 
do mundo; em tamanho, em qualidade, em capacidade de competição. 

De repente, este mesmo Estado brasileiro, nas ondas de um neoliberalismo 
mal-interpretado e ainda mais mal-aplicado, vem abrindo mão de recursos 
estratégicos que pertencem, de forma inalienável, à Nação brasileira. 
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Felizmente, a essa altura, uma reação política promove-se com vigor e 

coragem para dizer um "basta" a esse processo vertiginoso de entrega dos 
instrumentos de promoção e sustentação do desenvolvimento nacional. 

Com a autoridade moral e política que lhe confere sua trajetória de homem 
público honrado e inatacável, o Governador Itamar Franco vem contribuindo, 
sem dúvida, para dar nova dimensão à questão da política energética e de 
recursos hídricos do País. 

Furnas é símbolo e exemplo dessa luta contra a alienação dos bens e dos 
patrimônios conquistados pela sociedade brasileira ao longo de décadas, nas 
telecomunicações, na siderurgia, na eletricidade, e assim por diante. 

O mais grave de tudo isso, senhoras e senhores, é que o Brasil, pelo 
Governo Federal, trafega na contramão da história. A utilização das águas e 
dos recursos hídricos, em qualquer âmbito de atividade econômica, é, 
considerada, hoje, em diferentes países, um patrimônio público a ser gerido 
pelos seus respectivos governos. 

Tenho em mãos, por exemplo, a correspondência do eminente catedrático 
de Direito Administrativo na Espanha, Prof. Antônio Embid lrujo, em que 
afirma textualmente: "Estimado senhor: na Espanha, os rios e os lagos estão 
sob estrito controle estatal, enquanto suas águas são consideradas de 
domínio público, conforme o determina a Lei n° 29, promulgada em 2/8/85, 
cuja rigorosa aplicação está a cargo do Conselho Nacional de Águas". 

Também tenho em meu poder o texto da lei francesa da água, promulgada 
em 16/12/64 e aperfeiçoada na política oficial das águas, aprovada em 
3/1/92, pela Assembléia Nacional da França. Diz ela: "A água faz parte do 
patrimônio da Nação. Sua proteção, seu uso e sua exploração pertencem ao 
interesse geral, e sua gestão está sob comando do estado francês". 

E o próprio Presidente da França, Jacques Chirac, em pronunciamento 
perante a Assembléia-Geral da ONU, em 25/3/98, propôs um plano global 
para a administração da água no mundo, com a participação de to~os os 
países membros da ONU. Disse, então: "A água é fonte da vida. E uma 
obrigação e um dever histórico de todos os povos da Terra o de lutarem pela 
sua preservação, pela sua conservação e pelo seu uso social, não apenas 
com discursos e resoluções, mas também com a determinação e a vontade 
política dos governos nacionais de cada país". "Não se trata" - acrescentou o 
Presidente da França -"de uma questão de nacionalização ou privatização. O 
que está em causa é um bem essencial para o próprio futuro da humanidade, 
e assim merece e deve ser tratado". 

Por sua vez, o Ministro do Meio Ambiente do Canadá, Rejan Langlois, 
defende uma política também global para a gestão da água no mundo, com a 
intervenção dos governos nacionais em um plano ordenado e coordenado 
pela própria ONU, assegurando em seu país, o Canadá, o controle e a 
gestão da água pelo próprio Ministério do Meio Ambiente . 

-=j 

~----------------------------~--------~ 
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O que justifica, então, diante de posições tão claras dos governantes 

do hemisfério norte - onde aparentemente está a ordem da privatização 
ampla, geral e irrestrita - a política brasileira de abdicação dos direitos sobre 
este bem público e patrimônio da sociedade? Que interesses movem os 
cordéis dessa corrida privatista, que aponta tantos fracassos e 
inconvenientes de toda a ordem? Ou estariam os Governos da França, do 
Canadá, da Espanha, nos exemplos aqui citados, totalmente equivocados, 
enquanto os burocratas de Brasília sentem-se iluminados por uma luz 
estranha, que, certamente, não será a luz clara, forte e potente das Centrais 
Elétricas de Furnas. 

Os Estados Unidos estão às voltas com aquele que é considerado um dos 
maiores desafios do país norte-americano para o século XXI: a questão da 
água em seu velho oeste. Já não é a corrida do ouro do século XVIII, é a 
corrida para assegurar a permanência de um bem essencial à vida, que é a 
água. E tudo isso se faz com a presença e a intervenção direta do governo 
americano e dos respectivos governos estaduais do Oeste e Meio-Oeste dos 
Estados Unidos. Portanto, a permanência de Furnas sob controle estrito da 
sociedade brasileira é um imperativo da hora nacional. O controle soberano 
de nossas águas, de nossos rios, de nossos lagos, é um mandato da 
consciência política nacional. 

A voz de Minas se une, hoje, à consciência cívica do povo brasileiro, na 
formulação de um projeto nacional que respeite os recursos com que a 
natureza dotou esta Nação, não apenas para proveito de uns poucos, mas, 
sim, como um direito e um bem para todos os brasileiros, hoje e sempre. A 
história mostrará a nossa razão! Muito obrigado! 

Palavras do Deputado Federal Sérgio Miranda 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Federal Sérgio Miranda. 
O Deputado Federal Sérgio Miranda - Sr. Presidente, Deputado Anderson 

Adauto, Governador Brizola, Governador Aureliano Chaves, presentes em 
todas as grandes batalhas históricas em defesa da Nação, Prefeito Célio de 
Castro, minha líder, Luiza Erundina, do PSB, Deputado José Genoíno, do PT, 
caros colegas Deputados, povo presente, minha homenagem aos familiares 
do Deputado Jorge Hannas. Este ato realiza-se no momento em que a 
sociedade brasileira denuncia, com veemência, o fracasso do processo de 
privatização. A privatização das empresas públicas do Brasil, se, inicialmente, 
deu-se apenas através de uma transferência de bens públicos para 
determinados setores privados, enriquecendo grupos econômicos, a partir de 
1997 se transformou-se numa forma de obtenção de dólares, de resolver os 
problemas da nossa balança de transações correntes. Para se comprarem 
empresas públicas, era condição ser empresa estrangeira. Assistimos, assim, 
à decomposição do sistema TELEBRÁS. Avolumam-se as denúncias, os 
favorecimentos descabíveis. O BNDES, Banco financiado pelo dinheiro do 
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trabalhador, hoje é o principal financiador de empresas, na compra de 
empresas públicas. Ele foi denunciado, recentemente, no caso da 
privatização de uma geradora do sistema CESP. Os benefícios tributários, 
absurdos, imorais. As empresas que compraram o sistema de 
telecomunicação, através de uma medida provisória, podem descontar a 
diferença entre o valor patrimonial e o ágio, em 60 meses, escolhendo os 
meses que der lucro, durante dez anos. Meus amigos, e a crise que atinge o 
povo! O absurdo de termos preços de serviços monopolistas indexados à 
inflação. O salário do brasileiro não é indexado. O produtor não tem seus 
preços indexados, mas as tarifas públicas de serviços monopolizados, como 
telecomunicação, energia elétrica, são indexados à inflação, benefício 
absurdo para dar garantia ao investidor estrangeiro. Chegamos, sem dúvida 
nenhuma, ao limite. A questão de Furnas vai além da privatização. Aparece 
como uma imposição do acordo com o FMI. E eu digo que é mais grave do 
que apenas a privatização, porque atinge um bem que todos dizem ser a 
riqueza do século XXI: as águas. Privatizar, dentro desse modelo, a geradora 
de energia elétrica é privatizar os reservatórios, é privatizar o fluxo da água, 
é, enfim, privatizar as águas do São Francisco, do rio Grande, da Amazônia. 
Chamo a atenção para o fato de o Governo, apesar da crise, apesar das 
denúncias, manter-se firme nesse projeto que está tramitando no Congresso 
Nacional, chamado Projeto da Agência Nacional de Águas, que, para 
viabilizar e dar segurança ao investidor estrangeiro, confrontando-se com 
todo o debate que houve na Câmara dos Deputados, que aprovou uma lei de 
recursos hídricos, volta a centralizar, nas mãos da União, todos os 
reservatórios das empresas geradoras que compõem o Sistema Nacional 
Interligado. E isso para dar garantias e segurança aos compradores 
estrangeiros porque o Governo está determinado a vender Furnas, a CHESF, 
a ELETRONORTE, para os estrangeiros. 

Meus amigos, é o limite. Esse ato tem esse simbolismo: não mais 
agüentamos o desmonte da Nação, a desestruturação do Estado, a miséria 
do povo brasileiro. Urge que as pessoas de bem deste País, independente da 
sua posição política, as pessoas que amam esta terra, se unam solidamente 
para dizer um basta a Fernando Henrique Cardoso; um basta a esse 
entreguismo descarado. Em defesa do Brasil, da Nação, do povo desta terra, 
resistiremos à privatização de Furnas. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Carlos Calazans 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Sr. Carlos Calazans. 
O Sr. Carlos Calazans - Cumprimento o Presidente da Casa, Deputado 

Anderson Adauto, o Prefeito Célio de Castro, o Sr. Leonel Brizola e a todos 
os componentes da Mesa. Estão aqui conosco várias entidades, e é 
importante somar esforços à luta desta Casa, deste Governo, deste Estado, 
contra a privatização de Furnas. 
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Estão conosco a frente contra a destruição do serviço público, os 

companheiros do serviço público, a quem peço uma salva de palmas, os 
companheiros estudantes, juntos conosco nessa luta contra a privatização de 
Furnas; estão conosco os companheiros da CGT, os companheiros do 
Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte, que, juntamente com a CUT e 
com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, integram essa luta e 
essa ação política. Gostaria de dizer que, nesses últimos dias, várias 
pessoas desta Casa lutaram, perseguiram esse ato, para sensibilizar e tentar 
nacionalizar essa discussão, que não é só dos mineiros, não é só dos 
Deputados Estaduais nem Federais, é de todo o povo, de toda dona de casa, 
de todo o trabalhador e de todo estudante contra a privatização de Furnas. 

Hoje, nesta mesa, vêem um copo e dentro dele um dos bens mais 
preciosos deste planeta, que é a água. Sem ela, não existiria vida em nosso 
planeta. No entanto, alguns liberais querem que esse bem natural, que nasce 
das montanhas do mundo, das montanhas de Minas, seja entregue ao capital 
internacional, às empresas privadas. E nós, no futuro, ficaremos à mercê 
dessa ganância. Não se trata, como disse o companheiro Sérgio Miranda, de 
estarmos somando voz àqueles que lutaram contra todo o processo de 
privatização no Brasil, porque nesta Mesa estiveram aqueles patriotas 
nacionalistas, que lutaram contra a venda da Vale do Rio Doce, contra a 
destruição do Brasil. No entanto, os homens que cercam o Palácio do 
Planalto, o Governo Federal, já não ouvem a voz dos estudantes, já não 
ouvem a voz das fábricas e das ruas, do povo brasileiro. Amamos este País, 
lutaremos para defendê-lo, assim como as nossas empresas. Mas parece 
que o Governo Federal, que FHC ouve muito bem o chamado Consenso de 
Washington, ouve as empresas multinacionais, os monopólios e oligopólios, 
que querem colocar a mão no País. 

Quero terminar dizendo que, por esse bem dentro deste copo, que é a 
água, todos nós, neste País, ousaremos lutar, somando a voz de todo o 
nosso povo para defender nosso País. Não arredaremos pé da nossa luta, 
somando-nos à voz de todos aqueles que acreditam no País. No fundo, 
queremos que este Governo FHC seja colocado no canto da parede. Basta 
de FHC! Basta de Fernando Henrique! 

Quero dizer, companheiras e companheiros, que hoje conseguimos trazer 
várias personalidades a esta Casa. O dia 22 de março é o Dia Mundial das 
Águas. Vários atos haverá pelo mundo afora: na Europa, nos Estados 
Unidos, em Israel, na Palestina e na Ásia. Vários povos, em vários países, 
preparam jornadas internacionais em defesa da água, em defesa do recurso 
natural. E nós, do Brasil? E nós, mineiros? Marcharemos, no mês de março, 
para proteger e defender os mananciais hídricos deste País, do nosso povo. 

Quero dizer, companheiros, para encerrar nossa fala, que este é o primeiro 
passo. Estamos lançando, aqui, um chamado nacional. Nacionalizaremos a 



c 

"' 

~I 
ü;l o 

<: c 
·~ 

r luta em defesa de Furnas, em defesa dos nossos rios, em defesa do 
nosso povo e contra Fernando Henrique. Um abraço a todos e uma salva de 
palmas para todas as entidades, para os Deputados Estaduais e Federais e 
para todo homem e mulher que ousam lutar pelo bem público, que é esta 
Nação chamada Brasil. 

Palavras do Sr. Aureliano Chaves 
Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente desta Assembléia Legislativa e 

Presidente da Mesa; Sr. Senador José de Alencar; Sr. Governador Leonel 
Brizola; Sr. Prefeito Célio de Castro; Sra. Prefeita Luíza Erundina; Sr. 
Deputado José Genoíno, Líder do PT na Câmara dos Deputados; Sr. 
Deputado Sérgio Miranda; Sr. Secretário Sávio Souza Cruz; demais ilustres 
Secretários de Estado aqui presentes, especialmente o Secretário de Minas e 
Energia, Paulino Cícero de Vasconcelos; Sr. Líder do Governo na 
Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sra. Presidenta do 
PT; Sr. Calazans, líder sindical, demais eminentes figuras que compõem a 
Mesa; senhores membros de delegações de municípios que compõem a 
bacia de Furnas; senhores líderes classistas e sindicais; Srs. Deputados 
Estaduais; minhas senhoras e meus senhores; quando o grande Presidente 
Franklin Delano Roosevelt assumiu o comando da nação americana, em um 
período difícil da vida desse país, concebeu um programa criativo para 
estabelecer novos rumos à economia americana. O New Deal, como foi 
chamado, representava um passo inovador, para buscar novos rumos à 
nação americana. De acordo com o New Deal, quando o Presidente 
Roosevelt lembrou de modificar a fisionomia do Estado da Califórnia, que, 
naquela época, era um Estado paupérrimo, criou o Tennessee Valley 
Autority. Não chamou a pujante iniciativa privada americana a assumir a 
responsabilidade de tal iniciativa, mas o fez por meio do poder público, ou 
seja, do Governo Federal, e criou, repito, o Tennessee Valley Autority. 

Acusado pelos Senadores republicanos, conservadores empedernidos, de 
estar contrariando o sentimento médio da nação americana e de ser, no dizer 
desses mesmos Senadores, um socializante - naquele tempo não havia a 
palavra estatizante -, respondeu, com a tranqüilidade e a segurança que lhe 
eram peculiares: "Socializante, não, até porque sou americano". Ocorre que a 
chamada economia de mercado só tem sentido quando os concorrentes 
estão nivelados. A economia de mercado em uma sociedade desnivelada é 
lei do mais forte. Misturar panelas de barro com panelas de ferro, no 
pressuposto de que, transportadas aos solavancos, nenhuma se quebrará, só 
passa na cabeça dos neoliberais brasileiros. 

Estou acabando de ler um livro, que considero uma obra-prima, sobre a 
realidade do mundo contemporâneo; "A Armadilha da Globalização", de dois 
cientistas políticos alemães, Hans Peter Martin e Harald Schumann. Filhos de 
uma nação rica, dizem eles, com propriedade, que essa globalização, nos 
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termos em que está posta, é, sem dúvida alguma, sinônimo de 
antidemocracia e antibem-estar social. 

Ora, neste momento é preciso que todos os brasileiros que amam este 
País - e o amamos porque cultuamos os mesmos valores e reverenciamos a 
mesma cultura - se unam. Fico satisfeito em ver que essa Frente tem por 
patrono um Deputado que honrou esta Assembléia Legislativa: o Deputado 
Jorge Hannas. É preciso unirmo-nos todos, independentemente de nossas 
origens e de nossas filosofias políticas, mas apenas porque temos um 
denominador comum em nossos sentimentos, que também deve ser um 
denominador comum para nossas ações: o amor a este País que Deus fez 
grande e que nós, brasileiros, não podemos fazer pequeno. 

Omitir-se em momentos como esse é, antes qualquer coisa, alienar valores 
e sentimentos. Vamos juntos, de mãos dadas e de sentimentos afinados, 
dizer "não". E que o Governo Federal tome no devido valor o que é dizer 
"não". É "não" a suas intenções e aos seus métodos, que, até agora, não 
vieram ao encontro dos interesses nacionais, mas têm vindo de encontro a 
esses interesses. Vamos, assim, dizer ao Presidente da República que o 
caminho que ele escolheu não é o que convém ao Brasil. E que nós, 
brasileiros, com o nosso sentimento de brasilidade, estamos sempre afinados 
na defesa dos valores maiores de nossa Pátria, em particular de sua 
soberania. Estamos aqui, juntos, neste encontro da Assembléia Legislativa, 
para dizer "não" a seu Governo e levar esse "não" às últimas conseqüências. 
Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Ataíde Vilela 
Boa-tarde a todos. Gostaríamos de cumprimentar o Presidente desta Casa, 

Deputado Anderson Adauto, e as demais autoridades presentes. Colocarei 
para todos alguns pontos da maior relevância. Quando se ouve falar em 
privatização, poucas pessoas sabem realmente o que se encontra por trás 
desse processo. Com relação à venda das empresas geradoras, foi citado 
pelo Deputado Sérgio Miranda o caso da CESP-Tietê, que, hoje, deve gerar 
em torno de 1.200.000kW. Se fosse vendida pelo mesmo preço que o Banco 
Mundial financia a construção desse tipo de usina, deveria atingir o preço 
mínimo de US$1.200.000.000,00. Considerando-se que o câmbio está 
fechando em torno de R$2,00, a CESP-Tietê deveria ter, então, o preço 
mínimo de R$2.400.000.000,00, mas foi vendida por R$690.000.000,00, ou 
seja, quase 1/4 de seu valor real, que foram financiados com recursos do 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT -, para desempregar os 
trabalhadores dessa mesma empresa. E o que é mais grave: há uma 
carência de 5 anos para se iniciar o pagamento, financiamento de 20 anos, e 
juros a 5%, enquanto, no mercado internacional, está-se emprestando a 15%. 
Assim, gostaria de deixar registrado nesta Casa, neste ato que entendo ser 
da maior grandiosidade e expressão em sua essência, pelas lideranças 
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presentes e pela qualidade dos participantes, que é impossível 
continuarmos admitindo que isso ocorra sem que a sociedade se manifeste. 
Não posso entender e causa-me surpresa o fato de a mídia divulgar que a 
empresa foi vendida com o ágio de 29%. Ora, ágio sobre nada não 
representa nada. Parece-me que a mídia nacional está comprometida com 
esse processo, ganhando algo com ele. Quero excluir a de Minas dessa 
afirmação, pois ela nos tem dado apoio e revelado os fatos como são. 
Devemos esclarecer isso. 

Gostaria, também, de colocar a questão das agências reguladoras criadas. 
No setor elétrico, temos a ONS, a ANEEL e o MAE. A Operadora Nacional do 
Sistema Elétrico - ONS - opera o sistema em todo o País, controla o nível dos 
reservatórios, dos grandes lagos e dos principais rios brasileiros. Em nossa 
região, temos 34 municípios, além dos grandes municípios da região das 
águas, totalizando 142 municípios. A população da região está vivendo um 
caos em suas atividades. A Lei n° 9.433, que estabeleceu a política nacional 
de recursos hídricos, determina - a exemplo dos países desenvolvidos, como 
a França, Espanha, Canadá e Estados Unidos - as prioridades para o uso da 
água. Em primeiro lugar, o abastecimento da população; em segundo, a 
dessedentação dos animais, vindo a seguir o turismo, a pesca, a irrigação e, 
em último lugar, como última prioridade, a geração de energia elétrica. O que 
o Governo Federal está fazendo? Está, a toque de caixa, querendo criar mais 
uma agência, a Agência Nacional das Águas. Para que isso? Para dar mais 
segurança, além da que já têm os investidores estrangeiros que vêm aqui, a 
preços vis, tomar conta do nosso patrimônio público, para que façam o uso 
da água da melhor forma que entendam. Na nossa região, temos donos de 
pequenas pousadas, de restaurantes, de hotéis, de complexos turísticos, 
como Cambuí, em Campo Belo, Escarpas do Lago, em Capitólio. Essa 
região, que já foi sacrificada na época da construção do grande lago, hoje, 
será novamente penalizada, porque a ONS faz o jogo que o Governo quer 
que seja feito, ou seja, o jogo dos estrangeiros. Portanto, essas populações 
ribeirinhas ficam a ver navios. Hoje, estamos numa situação de caos, de falta 
completa de água, vários municípios captam as águas daquele reservatório 
para o seu abastecimento. No entanto, a ONS opera, de modo virtual, do Rio 
de Janeiro, sem saber o que está acontecendo na região. Furnas, como 
empresa estatal, sempre teve sensibilidade, sempre administrou esse 
processo com os municípios. Mas hoje isso não ocorre. Essa agência, que foi 
criada para dar guarida aos estrangeiros, faz o que bem entende com relação 
a esse volume de água armazenado. 

Gostaria de transmitir a vocês nossas preocupações, deixando mais uma 
última mensagem, ou seja, que vocês expliquem para seus familiares, seus 
amigos, todas as pessoas de sua convivência o que representa a 
privatização. É importante que as pessoas saibam o que isso representa: 
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aumento substancial nas tarifas e perda na qualidade dos serviços 
prestados. Hoje, todos já estão percebendo - ao receber suas continhas ao 
final do mês - para onde estão indo seus recursos. Há poucos dias, a própria 
"Folha de S. Paulo" noticiou que a ANEEL fez reajustes acima da inflaçã9 
para todas as empresas que foram privatizadas. Quem está pagando isso? E 
o povo. Nós estamos pagando. Então, esse é mais um dos grandes motivos 
para dizermos "não" a esse processo. 

Além do patrimônio público que é levado para fora, existem também os 
recursos dos serviços. Quando se privatizam serviços, há um aumento 
substancial dos custos, porque isso não é exportado. Então, é mais uma 
conta a ser paga pelo consumidor comum. 

Exponho de forma mais simples para que as pessoas entendam o que 
representa a privatização, porque assim fica mais fácil para o entendimento 
do povo, em geral. 

Agradeço ao Presidente desta Casa, às lideranças nacionais aqui 
presentes e gostaria de parabenizar esta Casa e todos os Deputados 
Estaduais que compõem essa frente por essa tomada de posição, bem como 
o nosso Governador Itamar Franco, o nosso Prefeito Célio de Castro e, 
principalmente, os nossos municípios mineiros da ALAGO, onde começamos 
em 1994, fazendo o primeiro encontro dos municípios atingidos pelos lagos. 
Hoje percebemos que esse movimento cresce de forma significativa, com 
bastante qualidade e num momento em que o Presidente da República 
atravessa um de seus piores momentos de popularidade. 

Finalizando, gostaria de dizer que, na França, quando acabou a 2a Guerra 
Mundial, Charles de Gaulle chamou aquelas pessoas que colaboraram com a 
invasão dos alemães, os chamados colaboracionistas, e os mandou aos 
tribunais para serem julgados. Entendo que há de chegar o dia em que 
levaremos todos esses entregadores às barras dos tribunais para responder 
pelo que fizeram com o patrimônio público e com essa Nação. Muito 
obrigado. 

Palavras do Sr. Leonel Brizola 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Leonel Brizola. 
o Sr. Leonel Brizola - Minha saudação especial ao Presidente desta Casa, 

Deputado Anderson Adauto, a cujo chamamento procurei acorrer, como 
todos que aqui se encontram. Saúdo o Senador Alencar, o Prefeito Célio de 
Castro, a Deputada Erundina, o Deputado Genoíno, todos os integrantes 
desta Mesa, o meu companheiro Vivaldo Barbosa, os representantes de 
todos os partidos que integram essa frente, as entidades populares, os 
trabalhadores, as entidades empresariais, enfim, as nossas autoridades do 
interior, todos quanto pessoalmente, ou em delegaçôes comparecem, a esse 
encontro. 

Quero dizer a todos que de toda parte deste País há um pensamento 
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voltado para Minas. A história é estranha, como nos dizia há pouco o Dr. 
Aureliano. A história é insondável e às vezes não nos damos conta de que 
está convivendo conosco e que nós, num dado momento, estamos 
contribuindo para ela. 

Estou seguro de que, a esta altura, o povo mineiro já pressentiu, mas, 
quem sabe, ainda há pouco a generalidade das pessoas aqui não havia se 
dado conta do que estão fazendo: escrevendo uma página que vai ficar como 
página de bronze na história brasileira, como outras que os filhos de Minas 
escreveram. O tom da história é assim, quando menos verificamos, está ao 
nosso redor. 

Creio que há, neste momento, um processo que se localizou aqui em 
Minas, do qual faz parte toda a Nação brasileira. E com ele comungam 
muitos povos do Terceiro Mundo. E muitos milhões de homens e mulheres, 
embora lá no Primeiro Mundo, pensam como nós. 

Há quantos anos estamos buscando uma saída para esse quadro que está 
aí! E não chegamos a compreender como é que se estabeleceu. Mas a 
história é assim. Com outros povos isso tem ocorrido. Tão insólito, tão 
surpreendente, tão insensato, tão absurdo, é tudo isso que vem ocorrendo no 
nosso País. Como tem sido difícil para o nosso povo, e também para nós, 
entender o que vem ocorrendo com o nosso País, admitir que essas decisões 
venham sendo tomadas pelos nossos governantes. Vários governos se 
passaram, sucessivas legislaturas, nossos Deputados, nossos Senadores. 
Quando invoco essa realidade, estou invocando também as exceções, 
porque tem sido difícil. No decorrer da nossa história nunca vivemos uma 
situação como essa, porque os nossos governantes - uns melhores, outros 
piores - jamais enveredaram por um caminho com tantos absurdos, com 
tantas decisões para as quais não temos outra qualificação senão a de 
"vende-pátria", de entrega do patrimônio público, de traição nacional, de 
enganação do povo brasileiro, de desinformação de tudo aquilo que, no uso 
da nossa razão, não conhecíamos, pois não fazia parte da tradição brasileira. 

Agora, esse processo está tomando clareza. A "Folha de S. Paulo", que é 
um jornal responsável, de grande tradição, publicou, como manchete 
principal, um balanço das privatizações, demonstrando que o Brasil está 
ensejando mais recursos a esses grupos internacionais que estão assumindo 
serviços públicos da maior importância, ensejando mais recursos do que 
conseguiu arrecadar com todas as vendas que executou até agora. Não 
quero dizer outra coisa para quem queira interpretar. A "Folha de S. Paulo", 
um órgão privatista e, por conseguinte, insuspeito, está reconhecendo que 
tudo isso foi um grande engano, que tudo foi uma grande leviandade, que 
tudo foi uma grande irresponsabilidade. E, por que não dizer, com gente tão 
preparada como essa que tem ascendido a postos de administração, que 
tudo isso não passou de atos de vende-pátria, de vende-interesse público, de 
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vende o futuro do nosso povo? Por que não dizer, também, que tudo foi 
uma onda de corrupção que não conseguíamos jamais conceber na nossa 
imaginação? Porque atrás dessas decisões assodadas, decisões sem um 
mínimo de preparação, como tem sido da tradição brasileira, excluindo 
praticamente o Poder Judiciário de tudo, o que é isso, senão coisas obscuras 
que não representam senão atividades corruptoras, atividades que não se 
sustentam à luz do dia. Nosso País, hoje, não é o mesmo de 10 ou 12 anos 
atrás, tal a gravidade das decisões tomadas. Quero dizer que estou 
plenamente de acordo. Apoio a referência feita aqui, há pouco, desta tribuna. 
Nós, povo brasileiro, há de chegar o dia em que vamos levar às barras dos 
tribunais, ao banco dos réus, toda essa gente que não tinha o direito de fazer 
isso com o nosso povo, sacrificando o futuro de nossos filhos e de nossos 
netos. 

Mas minha presença aqui, perante vocês, meus compatriotas, é para 
expressar nossa solidariedade com o povo mineiro, com seus governantes, 
com seus dirigentes de todos os setores e de todas as instituições. Para nós, 
de outros Estados, a impressão que temos é a de que o povo mineiro já está 
unido. Há uma união, senão expressa por todas as partes, implícita em Minas 
Gerais. E quando o povo mineiro se une é o prenúncio de que algo de 
importante está para acontecer. Quando se une como uma só pessoa 
qualquer dos Estados da nossa Federação, também há o prenúncio de uma 
questão importante a acontecer. Mas, no caso de Minas, pela sua carga 
histórica, pela massa histórica que está sobre os ombros dos mineiros de 
todas as gerações dos tempos que vivemos, é de se prever que algo de 
importante está para acontecer. Venho para dizer, não só em nome dos 
meus companheiros, meus camaradas de partido de Minas, nossos 
Deputados Estaduais, dirigentes regionais e municipais do nosso partido, 
nossos Vereadores, nossos Prefeitos, nosso representante federal, como 
também em nome de toda a nossa bancada federal, unanimemente, tanto na 
Câmara quanto no Senado. 

E quando digo isso digo também em nome do partido, nacionalmente. Se 
houver uma voz discordante, que haja. Serve para confirmar a regra. 
Estamos com vocês, mineiros, que representam, neste momento, todos nós, 
que sentimos que neste solo sagrado, onde se sonhou este País, esta 
Nação, a nossa independência, o nosso futuro, em tempos idos, 
recentemente surge alguma coisa insondável, mas que, para nós, é uma luz 
que começa a cintilar no fundo de toda essa escuridão. E o povo brasileiro vê 
tudo isso como uma esperança. Estava sendo muito difícil não só entender 
esse quadro de insensatez, mas também sair dele. Todos esses interesses 
que foram se estabelecendo aqui, sob o controle internacional, cada dia vão 
criando uma situação mais complicada e mais difícil para o nosso País, 
porque atrás deles estão as nações desses interesses, que dão cobertura, 
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abertamente, à atuação dessas corporações. Quando jovem ainda, 
governei o meu Estado natal, o Rio Grande do Sul. Tive de enfrentar uma 
situação normal para um governante que quer proporcionar energia para as 
atividades econômicas e para sua população. Comunicação através do 
desenvolvimento do sistema de comunicações telefônicas, ou qualquer outro 
campo, quando enfrenta situações embaraçosas, bloqueios, 
desenvolvimento, não tem outra coisa a fazer a não ser enfrentar essas 
dificuldades. Podia ser uma empresa nacional, podia ser sul-americana, 
européia, americana ou o que fosse. Não vacilei em aplicar a legislação 
brasileira de que dispunha. Não tinha outro caminho, por não conseguir 
cooperação. Tudo era privado, e não consegui fazer com que investissem, 
com que desenvolvessem, e lá ficavam e não queriam entregar nada. Não 
tive outro caminho senão expropriar e retomar aqueles serviços públicos que 
pertenciam ao Estado, especialmente a energia e a telefonia, quando vi 
gigantescas corporações, precisamente aquela no campo da telefonia, que 
depois derrubou o Presidente Allende, no Chile. Não me dava conta, porque 
atuava de coração limpo, em nome da lei, em nome daquilo que era justo. 
Mas para esses interesses não há justiça. Marquei o meu destino com 
aqueles dois atos. Imaginem que eram empresas que tinham sucatas. Uma 
rede telefônica não valia nada para grande parte da população, que a 
colocava para poder ter uma comunicação precária. Assim também a rede de 
energia elétrica e as fontes de energia que possuíamos com base no carvão. 
Mas para eles, não. Era uma espécie de propriedade da qual não queriam 
abrir mão. 

Não é o caso de aqui relatar, mas não imaginam o que passei para poder 
consolidar aquela decisão. Pude contar com a presença do Poder Judiciário, 
mas quero dizer também que se a situação fosse como agora, se tivessem 
criado as manipulações que podem desenvolver sobre o Poder Judiciário 
neste momento, não teria conseguido rigorosamente nada. Porque teriam 
cassado as liminares e as decisões que os Juízes singulares da base do 
Poder Judiciário, de forma independente, haviam concedido ao Estado para 
defender a população. 

Recentemente, assistimos a um escândalo relacionado a isso - a cassação 
em massa das liminares concedidas pelo Brasil afora contra esses crimes 
que praticaram contra a Nação. Por conseguinte, vivemos uma situação de 
anormalidade, porque a nossa Nação está ameaçada. Todos os seus índices 
são precários, críticos e ameaçadores. Os fatores de sacrifício e de 
decadência que recaem sobre o nosso povo estão aí, à vista. Nos 
penalizamos e sofremos quando vemos que o futuro das nossas crianças, 
das novas gerações, a cada dia vai se estreitando mais. 

Povo mineiro, quero mais uma vez insistir, o destino está colocando em 
suas mãos a oportunidade do desencadeamento de uma reação nacional, de 
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uma resistência nacional que só os insensatos, os negocistas, os 
corruptos, os aproveitadores desses tempos que vivemos, aqui de dentro, 
contra as forças que estão lá fora, não têm idéia do quanto vale. Por 
conseguinte, Sr. Presidente, nossas congratulações por sua iniciativa; 
congratulações, Srs. Deputados, pela formação dessa frente. 

Essa frente é muito maior do que a que estamos vendo com as assinaturas 
que criaram esse manifesto. Essa frente está sendo ampliada pelo apoio que 
vai ter do povo brasileiro, por toda parte. Isso vai frutificar, desenvolver-se e 
vai levantar uma solidariedade em torno do povo de Minas, que, não tenho 
dúvida em afirmar, vai ser o fim desse nefando neoliberalismo que caiu 
ingratamente sobre o povo brasileiro. 

Povo mineiro, enfrente. Vocês já marcaram os destinos desta Nação. Quis 
Deus que fossem vocês os depositários de um contexto, de um processo que 
recaiu sobre este Estado glorioso e querido da Federação brasileira. Vamos 
resistir. Há pouco, em rápido diálogo, ainda lembrávamos que o que temos a 
fazer neste momento é resistir. O estado de anormalidade são eles, os 
poderes indevidos que estão fazendo recair sobre nós, quando teimam em 
nos impor ônus desse tipo, que contrariam os direitos inarredáveis do povo 
brasileiro, como esse de não querer a entrega de suas águas, essa riqueza 
básica para a vida. Eles teimam em nos oprimir. Devemos responder-lhes 
com a resistência. Se amanhã tiver que se transformar num movimento de 
desobediência civil a atos insensatos, povo de Minas, siga em frente, em 
nome da nossa história e de nossos antepassados. Verão, como em nenhum 
momento de suas trajetórias, a solidariedade que terão de todo o povo 
brasileiro. Essa solidariedade vai ser o fim desse período infame que caiu 
sobre nós. Muito obrigado. 

Palavras do Deputado Federal José Genoíno 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Federal José Genoíno. 
O Deputado Federal José Genoíno - Sr. Presidente, Deputado Anderson 

Adauto, ex-Governador Leonel Brizola, ex-Governador Aureliano Chaves, 
Prefeito Célio de Castro, meus colegas parlamentares, minha senhoras, 
meus senhores, estou aqui com a tarefa de falar em nome do Presidente 
Nacional do PT, José Dirceu, que enviou uma carta ao Presidente da 
Assembléia Legislativa manifestando o apoio do PT a este ato. Em nome da 
minha colega de bancada, Deputada Maria do Carmo, Presidente do PT de 
Minas Gerais, quero transmitir, através dos Deputados da Assembléia 
Legislativa, a saudação do PT e o apoio à decisão firme do Governador 
Itamar Franco de resistir à privatização de Furnas. Há uma coincidência no 
dia de hoje. Estamos realizando um ato que tem como objetivo resistir e 
impedir a privatização de Furnas. Estamos colocando para o debate o 
controle público sobre um bem que é essencial à preservação da vida 
humana. Hoje é o Dia Mundial da Declaração dos Direitos da Pessoa 
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Humana. Essas duas datas estão relacionadas, para nós, que queremos 
defender aqui o público, com a finalidade de garantir a cidadania, a qualidade 
de vida, a permanência de um bem, a fim de que a existência humana se 
realize. Não podemos aceitar que a "financeirização" possa controlar o poder 
decisório do País, um bem como o sistema TELEBRÁS e algumas empresas 
siderúrgicas. Esse controle não pode tirar a capacidade decisória do País, 
daquilo que é essencial à existência do povo. Os defensores da ordem 
neoliberal não pensam o País a partir de sua história, da cara do seu povo, 
mas pelos números das bolsas, pelas cifras do mercado financeiro, criando a 
lógica de que o mercado, as bolsas e os números constituem uma verdade 
absoluta. Para nós, da esquerda, o sonho, a utopia, é construir uma 
sociedade livre, democrática e justa, de gente de carne e osso, que tem 
nome, cara, identidade e história. 

E é por isso que nos orgulhamos do povo brasileiro. É por isso que nos 
orgulhamos deste País, da sua história, dos seus dilemas, dos seus desafios. 
É por isso que queremos construir uma identidade. E um país não tem 
identidade se perde o poder decisório sobre aquilo que é essencial para a 
sua gente. Não estou aqui apenas condenando o escândalo de fazer 
consórcios borocoxôs ou montar "telegangs" para financiar, com o dinheiro do 
BNDES, a privatização do sistema TELEBRÁS. Não estou aqui apenas 
falando do ágio, anunciado pelo Governo como extraprivatização. E esse 
ágio, hoje, é descontado na forma de incentivos fiscais. Não estou falando do 
financiamento do BNDES para empresas privatizadas. Estou falando, 
companheiros e companheiras, de um valor que não tem quantificação, de 
um valor que não tem uma cifra, de um valor que não tem um número. E o 
que é isso? É aquilo que constitui a identidade, a unidade nacional, o nosso 
território. É por isso que a privatização do setor elétrico é mais grave do que 
todas as privatizações que ocorreram até agora, porque quebra o poder 
decisório sobre algo essencial para a nossa capacidade de decidir. Vocês 
viram, agora, em Seattle, na Conferência da Rodada do Milênio, as 
manifestações dos países ricos, dizendo que não podiam abrir suas 
economias comprometendo o emprego e a qualidade de vida. E este País 
abriu a sua economia de maneira irresponsável e sem critério. Este País 
queimou seu patrimônio através, não de uma privatização, de transferência 
patrimonial da pior espécie. Este País comprometeu setores produtivos 
sadios com a abertura indiscriminada, porque transformou a entrada na 
globalização como se fosse um valor em si. Sabemos que a globalização é 
um movimento de mão dupla. E o Brasil foi paciente; não foi ator, não soube 
defender seus interesses, porque perdeu empresas importantes como a 
EMBRATEL, a Vale do Rio Doce, empresas multinacionais e globalizadas no 
processo de negociação. 

Ontem, Governador Aureliano Chaves, um Ministro do Fernando Henrique 
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Cardoso falou que nas relações internacionais não podemos ser 
babacas, e sim negociantes. Essa é a lição dura que os interesses dos 
países ricos estão dando para a agricultura brasileira, para a indústria, para o 
calçado, para os tecidos, para a soja. Estamos vivendo uma disputa de 
interesses. E o Brasil está perdendo a sua capacidade de colocar na mesa os 
seus interesses, os seus objetivos. É por isso que esse projeto de 
privatização é um projeto de doação, de transferência patrimonial. Não é um 
projeto de parceria com o setor privado, em que o Estado mantém o controle 
público. Não é um projeto de investir na capacidade do setor privado, desde 
que o Estado não perca o controle público. Assistimos a uma relação 
promíscua entre a esfera pública e a esfera privada. Não sabemos onde 
termina a esfera pública e onde começa a esfera privada. É no Banco 
Central, é na ANEEL, é na ANATEL. E querem levar isso para a Agência 
Nacional de Águas, uma promiscuidade, sem separar o que é público do que 
é privado. E, se isso acontecer, é o nosso território, é a nossa identidade 
territorial, é esse bem que, ao longo dos séculos, foi garantindo uma unidade 
nacional a duras penas. Não podemos aceitar que esse processo de 
privatização comprometa esse valor essencial para que possamos pensar, no 
final deste milênio, um país que a um só tempo seja soberano, democrático e 
justo, porque não somos um país justo para com o nosso povo. 

O nosso povo vive o "apartheid" social, o desemprego, a quebradeira, a 
fome e a violência. E, nessa lógica do "salve-se quem puder", vocês estão 
vendo o que está acontecendo nas diversas esferas do Estado, em que a 
impunidade, a corrupção e a negociata transformam o poder público em 
propriedade do mais esperto e do mais forte. Temos que construir um projeto 
de país, que não é de isolamento do mundo, não é um projeto de fazer do 
Brasil uma autarquia, não é um projeto que possa isolar a nossa dimensão 
geopolítica. O Brasil não cabe dentro dessa ordem neoliberal, pelo nosso 
tamanho, pela nossa diversidade e pela nossa potencialidade. Temos que 
construir uma identidade política, econômica e social. Daí, a não-privatização 
de Furnas é essencial. A privatização de Furnas, com conseqüência sobre o 
domínio dos rios, lagos e mananciais, e a extensão desse projeto para outras 
empresas significa que o Brasil terá apenas a formalidade do seu processo 
decisório, porque é uma formalidade "faz de conta", pois, na hora de decidir, 
não temos autonomia para negociar, para querer, temos autonomia apenas 
para baixar a cabeça e dizer "sim, senhor". 

Por isso, companheiros e companheiras, essa é uma luta nacional. Essa 
luta não é de Minas, apesar de Minas estar na sua vanguarda, essa é uma 
luta que temos que levar para dentro do Congresso Nacional, para outras 

. cidades e Estados, dizendo que o que está em jogo não é apenas uma 
empresa chamada Furnas ou, amanhã, CHESF ou qualquer outro nome, o 
que está em jogo é o modelo de um país que seja soberano economicamente 
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e que se volte para a construção da felicidade social, econômica, política 
e material do seu povo. 
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Por isso, Presidente Anderson Adauto, receba nossos abraços, em nome 

do companheiro José Dirceu, do companheiro Lula e da Bancada do PT na 
Câmara Federal. Nosso compromisso militante é fazer dessa luta um grande 
debate nacional. Vamos colocar os números na mesa, vamos ver a pesquisa 
que, hoje, os jornais noticiam, segundo a qual 76% da população reprova a 
qualidade do serviço privatizado de telefonia. Com toda aquela propaganda e 
manipulação, a população está vendo, hoje, que a qualidade, a 
universalidade e o controle não existem. Imaginem acontecer isso no setor 
elétrico, nos rios, nos nossos mananciais ... Essa não é uma luta pequena, 
não é uma luta regional, de categorias, mas uma luta para um projeto de 
país. Um grande abraço. Muito obrigado. Contem com nosso apoio. 

Palavras do Sr. Fernando Máximo 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. Fernando Máximo, Presidente da 

União Estadual de Estudantes, que falará em nome da UNE e da UEE. 
O Sr. Fernando Máximo - Quero saudar o Presidente, Deputado Anderson 

Adauto, o Prefeito Célio de Castro e os demais integrantes da Mesa. Quero 
saudar, também, todos os companheiros universitários, estudantes, todas as 
universidades e escolas de Minas Gerais que estão presentes a este ato. 
Quero dizer que a luta dos estudantes não é só de resistência, no que diz 
respeito ao patrimônio deste País. 

Estava presente o Governador Leonel Brizola, que agora se ausentou e 
que poderia falar mais sobre isso. Estivemos na luta e na campanha O 
Petróleo é Nosso, quando a UNE colocou os estudantes nas ruas para 
construir o patrimônio deste País. Estivemos nas ruas, também, na primeira 
privatização deste País, do famigerado Collor de Melo, e colocamos esse 
Presidente para fora do Governo. Agora, companheiros, estávamos também 
na guerra, denunciando a privatização da TELEBRÁS, quando fomos 
massacrados pela polícia. Todos pudemos observar o que isso gerou: um 
sistema de comunicação aniquilado neste País. Estávamos nas ruas, 
também, manifestando-nos contra a privatização da Vale do Rio Doce, mas 
agora a reserva mineral deste País foi privatizada. Sr. Presidente, Srs. 
Deputados, o próprio FHC, em seu discurso, apesar de já ser considerado o 
maior entreguista deste País, quer entregar as águas de Minas Gerais. Não 
vamos deixar que faça isso. Como bem dizia o Deputado Federal Sérgio 
Miranda, o recurso hídrico é considerado o maior bem deste século. E o 
Fernando Henrique, com a metodologia subversiva do FMI, quer privatizar 
também as águas e a educação, mas nós, estudantes, trabalhadores e 
operários, não deixaremos isso acontecer. Invadiremos todas as ruas, 
durante o tempo que for necessário. Precisamos do apoio dessa bancada 
aqui, hoje. Sr. Deputado, gostaria de parabenizar essa frente, junto ao Fórum 
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Nacional de Multas, e todas as entidades presentes, inclusive todos os 
partidos políticos, pela luta intransigente contra a privatização de Furnas. 
Vamos às ruas, porque a luta, companheiros, só termina nas ruas, com muita 
garra e dedicação. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. José Dalton Barbosa 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. José Dalton Barbosa, Prefeito 

Municipal de Guapé, representando todos os municípios da região de Furnas. 
O Sr. José Dalton Barbosa - Vamos tomar água, antes que ela vá para os 

estrangeiros. Mesmo sabendo que a bola está com o galo, gostaria de 
cumprimentar essas grandes raposas da política nacional que compõem essa 
Mesa da Casa do povo. 

Minha gente, represento uma das 34 cidades do Sul de Minas, onde se 
formou o grande lago da represa de Furnas. O meu Município de Guapé, pela 
sua localização na confluência do rio Grande com o rio Sapucaí, foi o mais 
prejudicado. Das melhores terras, 206km2 foram invadidos. Toda a cidade, 
naquele 9/1/63, pouco a pouco, foi sendo consumida pela fúria das águas, 
que corriam para cima, contrariando a lei da gravidade. Assistimos a isso 
mansa e pacificamente, por se tratar de uma obra em nome do 
desenvolvimento do Brasil, que foi construída pelo maior mineiro, Juscelino 
Kubitschek, que, simplesmente, representa o Brasil. Naquela época, o 
Ministério Público pouco atuava. Não havia as entidades ambientais que hoje 
trabalham em prol da natureza. Agora, enquanto não salvam o último calango 
ou a última perereca, não fecham um lago mais. Naquela época, 
simplesmente mandavam água para cima das pessoas, como se nada 
representassem. 

Fomos tocados de nossas casas, porque, em três dias, nossa cidade de 
Guapé desaparecia sob a fúria das águas. Hoje estamos presenciando uma 
situação pior do que aquela. Hoje os homens têm inteligência e têm a 
televisão, a mídia, para alardear o que se passa, coisa que não havia 
naquela época. 

O grande Governador Itamar Franco levantou a bola, falou alto, levantou a 
voz de Minas. Agora, cumpre-nos unir a fala ao grito desse homem e lutar 
contra a privatização de Furnas, que é algo pior do que a inundação da 
época de 1963 e que não podemos permitir jamais. O que se passa nesta 
Casa, hoje, é simplesmente o semear da semente contra a privatização. 
Porque não é nesse ambiente de ar-condicionado, de água mineral e 
cafezinho que vamos resistir à privatização de Furnas. Por quê? Porque o 
rolo compressor de D. Fernando 11 não pára. D. Fernando 11 está 
comprometido, porque, hoje, os homens públicos não estão mais ligados pela 
inteligência ou pelo ideal. Nós, mineiros, ainda temos homens dignos para 
lutar contra essas privatizações. Então, estou dizendo que não é nesse 
ambiente que faremos isso. O grande Governador Itamar Franco já levou as 
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tropas para a região de Furnas e Capitólio, já fez demonstrações, e a 
Polícia Militar está sabendo do que se passa na região. Precisamos, neste 
Estado, cheio de montanhas, nos entrincheirar, como disse o Governador, e 
lutar com unhas e dentes, para resistir a esse rolo compressor que vem de 
Brasília, ditado pelo FMI. Temos de resistir e resistir, porque, do contrário, se 
ficarmos só nesse blablablá, só nessa conversa, vão privatizar, porque 
desconhecem o que estamos falando aqui. Temos de lutar com unhas e 
dentes, ir para as trincheiras e não permitir que isso aconteça. Temos de nos 
juntar a Itamar Franco, arrombar o dique em Capitólio e desviar as águas 
para o São Francisco, se preciso for. Quero ver essa "gringalhada" levar o 
nosso lucro. Quê? Vamos mudar as águas e direcionar esse curso de rio, 
porque só assim daremos um basta nessa frescura internacional, que leva 
nosso dinheiro. Como diz o ditado, o homem sem dinheiro pisa de mansinho 
e fala sem coragem. E estamos perdendo a nossa dignidade; não somos 
mais um povo digno, porque não temos mais nossas riquezas. Somos colônia 
dos Estados Unidos e da Europa. Vamos dar um basta! Estamos fazendo 
isso no Sul de Minas e queremos vocês, da Grande BH e de todas as regiões 
de Minas- dessa Minas que são várias -, para que lutemos, ao lado de nosso 
Governador, para que não haja essa privatização. Muito obrigado. 

Palavras do Senador José Alencar 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Senador José Alencar. 
O Senador José Alencar - Presidente Anderson Adauto; ex-Vice-Presidente 

Aureliano Chaves; ilustre Secretário Souza Cruz, aqui representando o 
Governador Itamar Franco; ilustre Deputado Alberto Pinto Coelho, 
responsável por esse encontro; ilustre ex-Prefeita Luiza Erundina; meu amigo 
Deputado Vivaldo Barbosa; ilustre Prefeito Municipal de Belo Horizonte, 
grande homem público, Dr. Célio de Castro; Dr. Sérgio, Deputado Federal; 
lideranças sindicais; Deputados Estaduais; minhas senhoras e meus 
senhores, estamos assistindo ao início de uma grande mobilização nacional. 
De onde estava sentado pude ler aquela faixa: "Povo que não se mobiliza é 
povo morto, não tem raízes, não tem cultura e não tem história". Aqui, hoje, 
estamos todos de parabéns, pois deslocaram-se para Minas Gerais 
lideranças como Leonel Brizola, José Genoíno e Luiza Erundina. Está 
conosco essa grande liderança e homem público, com quem aprendemos a 
cultivar o sentimento nacional, o ex-Vice-Presidente Aureliano Chaves, e, 
também, a ilustre Deputada Maria do Carmo, Presidente do PT de Minas 
Gerais. Há, reunidos nesse movimento, que leva o nome do saudoso amigo 
Jorge Hannas, 71 dos 77 Deputados da Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais, o que significa mais de 90% dos Deputados. Portanto, todos os 
matizes políticos estão representados. Isso nos faz lembrar a grande 
metáfora do estadista chinês Deng Xiao Ping: "Não importa a cor do gato, 
importa é que ele cace o rato", ou seja, não importa a coloração partidária, o 
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que importa é que alcancemos o bem comum. 

Meus amigos, hoje já não há mais a preocupação político-partidária, porque 
está em jogo o interesse nacional. Quando falamos de recursos hídricos no 
Brasil, temos que nos lembrar da exuberância da bacia Amazônica, formada 
pela união dos rios Negro, Solimões, Tapajós, Purus e Tocantins ao 
Amazonas. É uma das maiores, senão a maior bacia hidrográfica do mundo. 
A seu lado, estão os recursos hídricos das bacias dos rios São Francisco, 
Doce, Parnaíba e Grande, que, além da própria usina de Furnas, têm tantas 
outras. Nesse microfone esteve um representante sindical que nos 
apresentou o valor que foi pago na privatização de uma usina de São Paulo, 
ou seja, 1/4 do valor gasto para o seu financiamento por Bancos 
internacionais. Entretanto, esqueceu-se de que, nos custos de instalação, 
montagem e funcionamento de uma usina hidrelétrica, não está incluído o 
seu valor principal: o da água, sem o que não haveria condições de 
existência da usina. Esse recurso hídrico foi-nos dado por Deus, e não temos 
o direito de vendê-lo. Nem nos Estados Unidos da América, país que prima 
pela iniciativa privada, privatizam-se as hidrelétricas, que são fator de 
segurança nacional, sendo, portanto, estatais. 

Até as usinas nucleares daquele país são privatizadas, mas não as 
hidrelétricas, porque são cônscios da importância dos recursos hídricos. 
Estamos vendo a maior transferência de renda de que se tem notícia na 
história republicana brasileira, renda do trabalho e da produção nacionais, em 
benefício do sistema financeiro internacional. As taxas de juros praticadas e 
com base nas quais é rolada a nossa dívida pública são onzenárias e 
absolutamente insuportáveis e não permitem para que o País recupere 
aquele tempo em que gerava oportunidades de trabalho para os jovens e 
para os pais de família. 

Meus amigos, estamos sofrendo muito. O Brasil, há cinco anos, quando o 
Presidente Itamar Franco terminou seu mandato, crescia à taxa de, 
aproximadamente, 6% ao ano. Naquela época, a dívida pública interna 
correspondia a 1/8 da dívida pública interna de hoje. Naquele período, o 
nosso País empobreceu muito. Ao empobrecer o nosso País, estamos 
agravando o quadro social. Basta lembrar as taxas de desempre·::JO com as 
quais estamos convivendo. Naquele momento, em que Itamar Franco saiu do 
Governo - com o mais alto índice de aplauso e de aprovação de toda a 
história republicana brasileira -, além do crescimento de quase 6%, 
verificávamos um exemplo de probidade no trato da coisa pública. Pois bem. 
Naquele período, de menos de cinco anos, multiplicamos por oito a nossa 
dívida. Ao mesmo tempo, entregamos o nosso patrimônio. Um exemplo 
simples é a Vale do Rio Doce, que foi criada por iniciativa de Getúlio Vargas, 
no Estado Novo. Essa empresa é um país; ninguém sabe, ninguém pode 
avaliar o preço de uma companhia como aquela. Foi vendida por três bilhões 
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e qualquer coisa. 
Naquele tempo, fizemos o cálculo e mostramos que esse valor foi suficiente 

para o pagamento de 17 dias de juros da dívida pública interna. Isso não é 
uma falácia. Qualquer um pode fazer o cálculo. Juntamente com a 
privatização dos sistemas telefônico, siderúrgico, petroquímico e até de 
estradas importantes - cujo pedágio que se cobra hoje pode ser até motivo de 
inquietação nacional, tendo em vista a irresponsabilidade das taxas cobradas 
-, estamos vendo o empobrecimento, porque tudo que foi apurado com as 
privatizações não é suficiente para o pagamento dos juros de janeiro a junho 
deste ano. Nos primeiros seis meses de 1999, pagamos mais de 
R$80.000.000.000,00 de juros. Foi quanto se apurou com todas as 
privatizações que foram feitas. 

Então, a solução não é privatizar. A solução é trabalhar, acreditar no Brasil, 
valorizar o seu povo, voltar a crescer, gerar oportunidades de trabalho para 
os jovens e pais de família. Não há nada mais cruel do que o desemprego, 
porque destrói a personalidade do cidadão perante a mulher, os filhos, e não 
podemos continuar convivendo com esse quadro. É preciso reagir. E a forma 
de reação é esta, é democrática, é o que estamos fazendo. Graças a Deus, 
temos o direito de pensar, falar, manifestar-nos e mobilizar-nos em defesa do 
interesse nacional. Não podemos, de forma alguma, abrir mão da nossa 
condição de cidadão brasileiro. 

Por isso, meus amigos, o PMDB de Minas está presente não só pela sua 
Presidência, que tenho a honra de ocupar, mas também por outros 
companheiros Deputados e pelo próprio Presidente da Assembléia 
Legislativa, os quais estão encabeçando esse movimento, participando dele, 
que há de ser vitorioso, porque não podemos permitir que continuemos 
entregando a coisa pública brasileira. Temos que reagir, Presidente Anderson 
Adauto. Parabéns, Deputado Alberto Pinto Coelho, meus parabéns à 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, 71 Deputados. Vamos trazer os 
outros 6 que ainda não estão conosco, porque a causa é nacional. Muito 
obrigado. 

Palavras do Deputado Federal Vivaldo Barbosa 
Presidente Anderson Adauto, saúdo em V. Exa. todos os Deputados 

Estaduais desta Assembléia Legislativa, que organizaram essa frente, que, 
sem dúvida, há de marcar uma época expressiva nas lutas sociais e 
patrióticas do povo brasileiro. Grande personalidade da vida nacional, Sr. 
Aureliano Chaves, cuja estima e respeito batem muito forte em nosso peito; 
Prefeito Célio de Castro; Senador José Alencar; ex-Prefeita e líder Luiza 
Erundina e todos os demais companheiros desta Mesa; este ato é mais do 
que a instituição da Frente em Defesa de Furnas, é mais do que um ato na 
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, é mais do que um ato do povo 
mineiro, é mais do que a defesa de Furnas, é mais do que um ato contra a 
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privatização de Furnas - é um ato em defesa das águas, como 
patrimônio da nacionalidade. É um ato em defesa da nacionalidade brasileira. 
E temos que somar a este muitos outros e temos que somar a este encontro 
muitos outros e temos que nos encontrar em muitas partes do País. A Nação 
está ameaçada. A Pátria está ameaçada, e daqui, de Minas, partiu um grito 
de muita expressão, que vai ficar marcado na história deste País. O 
Governador Itamar Franco, há pouco tempo, proclamou que as águas são 
nossas. Há muito nesse País despossuído, esse povo despossuído, o País 
sem senso de propriedade e patrimônio, os governantes entregando o País 
sem o mínimo respeito a si mesmos, entregando o patrimônio, e nós sem o 
senso e o sentido de nossas coisas. Foi importante o Governador Itamar 
Franco ter proclamado que as águas são nossas, constituem nosso 
patrimônio. 

Exatamente aqui, nesta configuração geográfica de Minas, produzem-se as 
águas que caminham para o Norte, para o São Francisco, e vão ser a bênção 
do povo do Nordeste e do Norte de Minas como fonte energética, como água 
para todos os usos. 

E é para aqui também, onde essas águas são geradas e caminham para o 
Sul como grande fonte de energia para o desenvolvimento e a 
industrialização de todos os Estados do Sul, sem dúvida alguma, como 
proclamou aqui o Governador Leonel Brizola, sobre um Estado como este, 
com essas condições físicas, e um povo com as tradições e a carga histórica 
que carrega, que todos nós, do Brasil inteiro, estamos voltados. 

A nossa presença aqui, hoje, é em nome da Frente Parlamentar em Defesa 
do Brasil que articulamos no Congresso Nacional, ao longo deste ano, e que 
recém-instituímos, integrada pelo Virgílio Guimarães, nosso dirigente; pelo 
Senador José Alencar, também nosso dirigente; pela Luiza Erundina, pela 
Maria do Carmo, por todos os integrantes aqui presentes. 

Queremos expressar não apenas a nossa solidariedade, mas, mais do que 
isso, a nossa integração nessa luta. Queremos dizer que, para nós, 
Deputados Federais, Senadores da República, 132 parlamentares que 
somos, integrantes dessa Frente, de todos os partidos com assento no 
Congresso Nacional, estamos integra.dos nessa luta, que é a defesa das 
águas, patrimônio do povo brasileiro. E a nossa luta maior neste instante. E 
sabemos que estamos com os olhos voltados para Minas, para a sua história, 
para a sua tradição e, acima de tudo, para os seus homens públicos: 
Deputados Estaduais e Federais, Secretários, Governador, as 
personalidades presentes na luta nacional. Estamos de olhos voltados para 
Minas. Vemos que, de Minas, podemos reencetar uma luta de libertação 

, deste País, uma luta de busca do sentimento de brasilidade, uma luta em 
busca da defesa do que é nosso, do nosso patrimônio, com o que podemos 
construir uma sociedade mais justa, porque temos território, natureza 
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benéfica, riqueza suficiente e um povo laborioso, que, se um dia for 
dignificado, se um dia for reconhecido, há de construir uma Nação digna de si 
e do respeito do mundo. Vamos todos a essa tarefa. Muito obrigado. 

Palavras da Deputada Federal Luiza Erundina 
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Federal Luiza Erundina, que 

falará, também, em nome do Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Sr. Célio 
de Castro. 

A Deputada Federal Luiza Erundina - Sr. Presidente, Deputado Anderson 
Adauto, queria dizer da minha honra e do privilégio que é falar, neste ato, em 
nome do PSB, que tem na sua direção essa figura emblemática da luta pela 
democracia no Brasil, que é o Governador Miguel Arraes. Ele, certamente, 
teria muito prazer em aqui estar, e nós temos a honra e o privilégio de 
representá-lo. Honra, também, privilégio e responsabilidade de falar em nome 
dessa figura extraordinária do Prefeito de Belo Horizonte, que é o 
companheiro Célio de Castro. E me atribuo também a tarefa e a 
responsabilidade de falar em nome das mulheres, já que fui a única voz 
feminina a se ouvir neste Ato. E as mulheres, Sr. Presidente, têm muito que 
dizer. As mulheres têm muito que contribuir numa luta como esta, porque 
somos mais da metade da sociedade, somos mais da metade dos eleitores, 
somos as maiores vítimas, junto com as crianças e os adolescentes, pelos 
efeitos perversos dessa política neoliberal que está a punir os trabalhadores, 
o povo brasileiro. 

Sr. Presidente, enquanto ouvia os oradores, lembrava-me de outros atos. 
Há anos, nesta mesma Casa, com a presença de muitos dos que aqui 
estiveram, como o ex-Vice-Presidente Aureliano Chaves, como o ex-
Governador Leonel Brizola e tantos outros que aqui estiveram fazendo um 
ato semelhante em defesa da USIMINAS, que lamentavelmente não 
conseguiu ser salva porque não houve mobilização suficiente para se dar um 
basta à sanha assassina e criminosa desse Governo brasileiro que não 
preserva os nossos interesses, e que vende a Nação brasileira aos 
interesses do capital internacional. 

Falar por último, Sr. Presidente, tem a desvantagem de ter pouco a 
acrescentar aos discursos competentes, aos argumentos convincentes, aos 
dados técnicos objetivos, capazes de convencer a quem pensa a partir da 
sua inteligência e da sua razão quanto de irracional tem essa política 
privatista do Governo Fernando Henrique Cardoso. Falar por último também 
tem a desvantagem de já encontrar um público cansado. Temos a 
responsabilidade de apontar caminhos e saídas a partir desse ato, porque 
não podemos ficar nos espaços fechados dos parlamentos. Não podemos 
ficar entre quatro paredes, por mais convincentes que sejam os discursos 
que façamos. Se não sairmos daqui com uma pauta de luta, com capacidade 
de mobilização da sociedade brasileira em torno dessas questões, não 
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teremos eficácia com relação a atos e iniciativas como esta. 

Mas queria saudar essa iniciativa porque é um ponto de partida, uma 
indicação de saída, um instrumento de luta a serviço da salvação de Furnas, 
a serviço da salvação de CHESF, a serviço da salvação do Brasil, que é lutar 
contra a privatização dessas estatais. 

Ninguém, talvez como eu, tem a sensibilidade em torno desta causa. Sou 
nordestina, sou filha de camponeses sem terra, de uma família que migrou 
várias vezes por causa da seca, sei o que é não ter água para beber, sei o 
que é não ter alimento para comer, sei o que vale o rio São Francisco para o 
Nordeste. Imaginar, mesmo em uma remota perspectiva, colocar este 
patrimônio público, este bem natural, este monopólio natural, que são as 
águas nos nossos rios submetidos à lógica do mercado, subordinados à 
lógica do lucro é algo inadmissível, Sr. Presidente. Certamente essa frente 
parlamentar é o primeiro grito para sairmos às ruas e darmos um basta a 
essa sanha assassina do Sr. Fernando Henrique Cardoso. 

Sr. Presidente, autoridades, colegas parlamentares, jovens, mulheres, 
crianças, adultos presentes a este ato, recebi a convocação para este ato 
como um grito. 

E quando Minas lança o seu grito de guerra, o País escuta, o País adere e 
o País é justo. Esse é um grito de guerra que Minas lança à consciência 
nacional. 

Vou pedir ao Secretário Sávio Souza Cruz, que o representa neste ato, que 
leve a Itamar Franco o meu testemunho do quanto o povo sofrido deste País, 
a periferia pobre das grandes cidades, o trabalhador rural do campo entende 
o discurso, a fala, o alerta do Governador Itamar Franco. Sabemos o que 
esse homem está fazendo, o que representa nesta conjuntura. Ele não está 
isolado. O povo está com ele. Ele é que está mais sintonizado com as 
questões essenciais e estratégicas nesse momento do País. Nós é que 
somos gratos a Itamar Franco, somos gratos a Minas, a esse povo generoso, 
que esteve na origem da luta pela in_dependência deste País. Tiradentes é 
um símbolo de Minas e do Brasil. E sempre um apelo e um alerta e é, 
sobretudo, um apelo forte dentro de cada um de nós, das nossa consciência, 
em defesa da nacionalidade, da pátria e da soberania nacional. E é em Minas 
que temos de beber essa inspiração, força, garra, determinação, para lutar e 
vencer quanto à sanha assassina desse Governo Fernando Henrique 
Cardoso. Não podemos ficar apenas nas constatações. Temos de Ir além dos 
discursos Inflamados. Temos de sair às ruas. Temos de falar numa 
linguagem que o povo entenda. Os nossos discursos nem sempre 
conseguem chegar ao coração e à consciência do povo. Temos de 
desmistificar a nossa fala. Temos de falar para o coração da gente. E este 
povo, quando toma consciência e, sobretudo, consciência de seus direitos, 
de suas forças, e se organiza para lutar por esses direitos, sai da frente, que 
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ninguém consegue deter a vontade heróica desse povo para lutar por 
sua soberania, por seus direitos, por sua cidadania. Pois bem, Sr. Presidente, 
autoridades, colegas parlamentares, meu povo de Minas, queria, como fala 
final, deixar sugestões de continuidade. Estamos, desde abril, tentando 
instalar uma CPI no Congresso Nacional, com o apoio dos parlamentares que 
aqui estiveram e de muitos outros que estão lá. Mas, lamentavelmente, não 
tivemos número suficiente para instalar a CPI, proposta desde abril, para 
apurar as irregularidades do programa de privatização deste País. E aqui 
vem o apelo: que saíamos fazendo assinaturas, abaixo-assinados pelas ruas, 
pelas praças, pelas periferias, pedindo uma CPI para verificar como se deram 
essas prívatízações. Talvez isso seja um instrumento a mais para deter a 
prívatização de Furnas, para deter a prívatízação da CHESP, da 
PETROBRÁS, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, que é o que 
nos resta. É o que resta do patrimônio que o povo construiu com muita dor, 
com muito trabalho, com muito sofrimento e muita luta. É hora de lutar, 
Minas, e vocês estão nos chamando para isso. Contem conosco, ajudem-nos 
no Congresso, nas ruas, nas praças, no Nordeste, no Sul, onde for, para 
salvarmos o Brasil. Salvemos Furnas! Salvemos o Brasil! 

Leitura de Carta 
O Sr. Presidente- A Presidência gostaria de fazer a leitura de uma carta do 

Presidente Nacional do PT, José Dirceu. Trata-se de uma nota contra a 
prívatízação de Furnas.(- Lê:) 

"O Governo Federal tem anunciado que irá privatizar a empresa Furnas 
Centrais Elétricas. Aos 42 anos de existência, Furnas gera atualmente 40% 
de toda a energia consumida no Brasil, beneficiando 90 milhões de 
brasileiros. São mais de 8.000mW de potência própria instalada. Juntamente 
com a ltaipu Binacional, Furnas responde por 34% da energia elétrica 
consumida em Minas Gerais, 88% daquela consumida no Rio de Janeiro, 
95% da consumida em Brasília e 45% da consumida em São Paulo. Alienar 
esse patrimônio é um crime contra os interesses da Nação e do povo 
brasileiro e significa colocar nas mãos da iniciativa privada um setor 
estratégico para o País. 

O Governo Fernando Henrique mente quando diz que os recursos 
arrecadados com a privatização serão investidos no campo social. A venda 
de empresas siderúrgicas, de telefonia, de transporte ferroviário e de outros 
setores não provocou qualquer aumento, ao contrário do que prometeu o 
Governo, nos investimentos em saúde, educação e outros serviços públicos. 
Nada indica que com Furnas será diferente. A privatízação dessa empresa 
atende única e exclusivamente aos interesses do capital internacional, já que 
os recursos obtidos serão destinados ao pagamento de juros da dívida 
externa. 

Por esses motivos, o PT é radicalmente contra a privatização da Furnas 
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Centrais Elétricas. O PT também se solidariza com o Governador Itamar 
Franco, que é contrário à venda da empresa, e com o Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado Anderson 
Adauto, representando todos os parlamentares que comporão a Frente 
Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de Furnas. 

O PT participa deste ato, através de várias lideranças locais e nacionais, e 
soma-se aos esforços do povo mineiro, através de seus legítimos 
representantes, na defesa das bacias hidrográficas de Minas, que se 
confunde com a defesa do seu povo, seu presente e seu futuro. Brasília, 1 O 
de dezembro de 1999. José Dirceu, Presidente Nacional do PT". 

Palavras do Sr. Presidente 
Meus amigos, acredito que, depois de tudo o que ouvimos, não temos 

dúvida em afirmar que somos o fermento. É com a responsabilidade de 
sermos fermento que temos de aumentar essa massa de consciência, essa 
massa de conscientização, de nacionalidade, de brasilidade. Na condição de 
fermento, temos de fazer com que aumente o respeito a tudo aquilo que é 
nosso, fazer com que aumente o sentimento de que nós, única e 
exclusivamente, nós, brasileiros, temos a responsabilidade de lutar e 
defender aquilo que é nosso. 

A Presidência manifesta seus agradecimentos, em nome da Frente 
Parlamentar Jorge Hannas, em nome de todos os Deputados que compõem 
esta Casa, às autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença. 
Agradece, ainda, a presença da família do nosso saudoso ex-Deputado Jorge 
Hannas. 

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

Deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 13, às 14 e às 20 
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 60a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 10/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Antônio Júlio e Olinto Godinho 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata; discurso do Deputado 
Durval Ângelo; aprovação da ata- Questões de ordem; discurso do Deputado 
João Leite - 2a Parte (Ordem do Dia): Palavras do Sr. Presidente - Discursos 
dos Deputados Durval Ângelo e Adelmo Carneiro Leão - Discussão e 
Votação de Proposições: Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 181/99; 
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio; deferimento; votação do projeto, 
salvo emendas e destaque; aprovação; votação das Emendas n°s 1 e 2, 
salvo destaque; aprovação; leitura da Emenda n° 3; votação; rejeição; leitura 
da Emenda n° 4; votação; rejeição; leitura da Emenda n° 5; votação; rejeição; 
leitura da Emenda n° 6; votação; aprovação; verificação de votação; rejeição; 
leitura da Emenda n° 7; votação; aprovação; leitura da Emenda n° 8; votação; 
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aprovação; leitura da Emenda n° 9; votação; aprovação; votação da 
Emenda n° 2; discurso do Deputado Antônio Carlos Andrada; rejeição; 
verificação de votação; ratificação da rejeição; declaração de voto - Questão 
de ordem; suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 1 o turno, do 
Projeto de Resolução n° 166/99; aprovação na forma do Substitututivo n° 1 -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 373/99; requerimento do Deputado 
João Leite; deferimento; discurso da Deputada Maria Tereza Lara; votação 
do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação; votação das Emendas n°s 
5 e 6 e das subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 1 e 3, salvo 
destaque; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 1 a 4 e 7; votação da 
Emenda n° 6; rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 396/99; 
votação do Substitutivo n° 2; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1 -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 499/99; votação do Substitutivo n° 
1, salvo emendas; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 3 e 5; 
votação das Emendas n°S 1, 2 e 4; rejeição- Votação, em 1° turno, do projeto 
de Lei n° 678/99; aprovação - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
51/99; discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira; requerimento do 
Deputado Rêmolo Aloise; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e 
destaque; aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 3, salvo destaque; 
aprovação; votação das Emendas n°s 4 a 19; aprovação; votação da Emenda 
n° 1; rejeição; declarações de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Resolução n° 484/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 16/99; 
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Rêmolo Aloise; 
aprovação do requerimento - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei no 
700/99; aprovação - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 267 /99; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 a 5 -
Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 503/99; aprovação com as 
Emendas n°s 1 a 3 - Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 512/99; 
aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 78/99; designação 
de relator; utilização do prazo regimental para a emissão de parecer -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 117/99; aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 170/99; 
aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, dos 
Projetos de Lei n°s 209 e 350/99; aprovação - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 363/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 37 4/99; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 41 0/99; 
apresentação das Emendas n°s 5 a 9; prejudicialidade do inciso IX da 
Emenda n° 6; não recebimento de emenda do Deputado Paulo Piau; 
questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião; prorrogação da 
reunião; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião; 
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requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Andrada e Dinis Pinheiro; 
deferimento; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação d~S 
Emendas n°s 1 a 4; aprovação; votação da Emenda n° 6; aprovação; votaça~ 
da Emenda n° 7; aprovação; verificação de votação; inexistência de "quorum 
para votação; anulação da votação; questão de ordem; chamada pa~a 
recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para votação; renovaç_ao 
da votação da Emenda n° 7; aprovação; votação da Emenda n° 8; aprovaçao; 
declaração de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 444/99; 
aprovação na forma do Substitutivo n° 1; declaração de voto - Discussão, em 
2° turno, do Projeto de Lei n° 533/99; aprovação na forma do vencido em 1 o 
turno, declarações de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
665/99; aprovação na forma do vencido em 1 ° turno - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrú~ - Agostinho Silveira - Alberto Pinto Coelho - Alencar ~a 
Silveira Júnior- Alvaro Antônio- Amilcar Martins- Antônio Andrade- AntôniO 
Carlos Andrada -Antônio Júlio -Antônio Roberto- Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Cristiano Canêdo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio 
Avelar- Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José -João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Olinto 
Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau _ Rêmolo Aloise -
Rogério Correia - S?rgento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro 
Vieira - Wanderley Avila. 

Abertura 
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h14min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Márcio Cunha, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior. 

O Sr. President~ - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o 
Deputado Durval Angelo. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho oportuna 
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a leitura dessa ata, no dia 1 O de dezembro, porque hoje é o dia em que o 
mundo comemora mais um aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. 
Portanto, hoje é considerado o Dia Universal dos Direitos Humanos. 

No momento de discussão da ata lida hoje, dia 1 O, gostaria de fazer uma 
breve reflexão, que deverá constar na próxima ata. Nunca vimos, no mundo, 
falar-se tanto em direitos humanos como hoje. Fala-se em direitos individuais, 
direitos coletivos, direitos sociais, mas, contraditoriamente, nunca se 
desrespeitaram tanto os direitos humanos como em nossos dias. 

Quero que fique registrado, Sr. Presidente, que a raiz de todo esse 
desrespeito está na impunidade. Se realmente as autoridades, policiais ou 
não, fossem responsabilizadas pela violação dos direitos humanos, no seu 
âmbito de atuação; se realmente os Governos respeitassem e cumprissem os 
direitos fundamentais, os direitos sociais, como são garantidos, a saúde, a 
educação, a moradia, a segurança pública, muita coisa poderia ser diferente. 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos não pode passar em branco 
nesta Assembléia Legislativa. Temos de realizar uma reunião extraordinária, 
numa sexta-feira, num dia em que geralmente não há atividade nesta Casa, 
lembrando-nos da questão do desrespeito aos direitos humanos neste País e 
neste Estado. 

Num momento de crise social, em que se agravam o processo de exclusão 
e as contradições sociais, em que temos 13 milhões de desempregados e 
temos que conviver, nesse final de década e, poderíamos dizer, de século, 
com um dos maiores índices de não-investimento em saúde, educação e 
áreas sociais, acho que temos uma responsabilidade. 

E, neste dia, devemos fazer uma reflexão nesta Casa. A responsabilidade 
de discutir direitos humanos não pode ser algo restrito só a uma comissão. A 
comissão traz a debate as grandes questões de desrespeito aos direitos 
humanos, mas toda a Casa, todas as comissões, todo o trabalho deste Poder 
Legislativo tem de ser para denunciar e propor soluções para que 
caminhemos, neste final de milênio, rumo a uma sociedade em que direitos 
humanos não seja uma expressão vã, um simples mote para debates ou um 
"slogan" adotado por alguém em campanha, por um Governo ou por alguma 
pessoa que acha que o tema é interessante de ser ouvido pela maioria da 
sociedade. 

É importante que façamos essa reflexão neste Dia Internacional dos 
Direitos Humanos e que saibamos qual é a nossa responsabilidade. Eu 
gostaria também de fazer um registro e um convite. Na próxima segunda-
feira, dia 13/12/99, às 13 horas, três dias após a comemoração do Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, estará sendo ouvido, no fórum de Belo 
Horizonte, o policial que agrediu e matou, no Aeroporto da Pampulha, há um 
ano, o vidraceiro e jovem trabalhador paulista Marcelo. Estaremos lá, junto 
com diversas entidades, e estamos fazendo o convite para pedir justiça 

-~~----------------------------------------------------------------~ 
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diante do fórum. É um absurdo que, ao comemorar mais um aniversário 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda aconteçam crimes 
bárbaros, como o ocorrido contra o Marcelo. Então, fazemos esse convite a 
todos os Deputados e à Comissão de Direitos Humanos. Que, neste Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, façamos essa reflexão, e que o caso do 
Marcelo seja um símbolo dessa luta em favor dos direitos humanos e em 
defesa da vida, a fim de que tenhamos uma sociedade mais justa e que a 
expressão direitos humanos seja valorizada e seja uma prática constante 
nesta sociedade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Não há retificação a ser feita; está aprovada a ata. 
Questões de Ordem 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, gostaria de saber em que 
artigo o senhor se baseou para retirar o Projeto de Lei n° 89/99 da pauta. 

O Sr. Presidente - O art. 82, inciso VIl, do Regimento Interno é bastante 
claro: "Compete ao Presidente da Assembléia, além de outras atribuições, 
organizar e anunciar a ordem do dia, podendo ouvir as Lideranças". 
Tínhamos um acordo firmado ontem pela maioria dos Líderes desta Casa, e 
esperamos que ele prevaleça também no dia de hoje. Nessa linha de 
raciocínio, com os Líderes compreendendo a necessidade de buscarmos a 
votação do maior número de projetos, é fundamental, para que isso possa 
acontecer, que sejam colocados na pauta aqueles projetos que são 
acordados entre as várias Lideranças desta Casa ou pelo menos entre a 
maioria absoluta delas. O mesmo não aconteceu com relação ao projeto de 
V. Exa. Eu, particularmente, nem estava em Plenário ontem -tive de ir a uma 
audiência com o Governador -, mas acredito que V. Exa. estava e percebeu 
que, de todos os projetos colocados em pauta, o único que não obteve o 
consenso preestabelecido pelas Lideranças foi exatamente aquele cuja 
retirada V. Exa. questiona. Então, se a Presidência não o incluiu hoje, é 
exatamente porque estamos num processo de excepcionalidade, trabalhando 
numa sexta-feira, numa reunião extraordinária, com o objetivo de fazer a 
votação do maior número de projetos, e não foi possível incluir o projeto do 
interesse de V. Exa. na pauta. 

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, entendo que organizar os 
trabalhos seja, acima de tudo, respeitar o Regimento. E eu não vi, não 
passou pelas minhas mãos esse acordo de Líderes. Não vi o Líder do meu 
partido testemunhar ou assinar esse acordo. Também não vi o Líder do PFL 
participando desse acordo. Então, entendo que essa atitude é arbitrária, anti-
regimental, ilegal, incorreta, leviana e precipitada por parte do Sr. Presidente. 
E vou além: no dia de ontem, tivemos aqui diversos pronunciamentos. Mas 
prefiro entender que os pronunciamentos do Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, do Deputado Durval Ângelo e do Deputado João Leite não sejam 
tendenciosos nem parciais. Prefiro acreditar na ingenuidade, no 
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desconhecimento, na falta de saber jurídico e de acompanhamento dos 
trabalhos por parte desses Deputados, principalmente desses três 
Deputados, que estiveram aqui na legislatura passada e que, pelo visto, 
desconhecem uma lei que eles próprios aprovaram, que é a Lei n° 12.919. 

Para esclarecer aos Srs. Deputados, é necessário um estudo detalhado, 
correto e mais cauteloso com a assessoria para comprovar que qualquer 
titular que se habilitar ao concurso terá, sim, condições de atingir 20 pontos, 
se tiverem percorrido uma caminhada difícil, que consiste em 10, 15, 20 
anos, em títulos e mais títulos, enfim, uma maratona recheada de 
adversidades. Portanto, não há nenhuma novidade no projeto apresentado 
pelo Deputado Miguel Martini. O que existe, isso, sim, é uma redistribuição 
dos pontos. E estou fazendo esse esclarecimento, aqui, aos Srs. Deputados, 
às Sras. Deputadas, ao Presidente e à imprensa para que não paire dúvida 
alguma sobre a honradez e hombridade dos senhores parlamentares que 
ontem manifestaram, quase que por unanimidade, sua vontade de aprovar 
esse projeto. 

Por outro lado, estamos também colocando alguns critérios e normas que 
consideramos justos, como a de que nenhum parente de titular de cartório 
esteja na comissão examinadora. Acho esse critério muito justo. Entendemos 
também que as provas deveriam ser aplicadas em todo o Estado de Minas 
Gerais. Por que essas provas não poderão ser feitas em Valadares, em 
Manhuaçu, em Manhumirim? Por que essa discriminação? 

Portanto, os pronunciamentos a que assistimos aqui, ontem, foram 
pautados. pela leviandade, pela precipitação, pela falta de conhecimento 
jurídico. E necessário que esses Deputados estudem mais os projetos que 
tramitam na Casa, para que não externem opiniões infundadas como a que 
ontem tivemos oportunidade de ouvir. Talvez isso tenha acontecido pela 
vaidade e pela vontade de aparecer na mídia, percorrendo esse caminho 
triste que mostra o despreparo desses Deputados, mais apegados à mídia 
que ao próprio papel do legislador, que é o de fiscalizar e de elaborar leis 
para ajudar àqueles que precisam. 

Então, é com muita tranqüilidade que estou defendendo aqui os titulares de 
cartórios. Se existem 10, 15 ou 20 titulares de cartório ganhando muito 
dinheiro aqui, em Belo Horizonte, que seja apresentado um projeto para 
acabar com essa distorção. Mas defendo com alegria e determinação 
aqueles que estão no interior( ... ) 

O Sr. Presidente- O tempo de V. Exa. já se esgotou. 
O Deputado Dinis Pinheiro - Eu quero terminar, Sr. Presidente, já que o 

senhor está cumprindo o Regimento, solicitando que seja também 
benevolente e generoso, deixando ... 

O Sr. Presidente - O tempo de V. Exa. está esgotado. 
O Deputado Dinis Pinheiro - Ficam aqui, então, as minhas palavras de 

~--------------------------------------~ 
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repúdio à insensatez, ao desequilíbrio dos Deputados João Leite, Durval d 
Ângelo e Adelmo Carneiro Leão, que presenciaram e participaram a 
aprovação da Lei n° 12.919. Queremos, sim, o concurso, mas um concurso 
justo, correto e que possa atender àqueles que mais precisam. _ 

O Deputado Sebastião Costa - A minha questão de ordem é uma questao 
que sei que não pode ser respondida agora, mas tenho a certeza de que a 
assessoria de V. Exa. poderá fazê-lo, oportunamente. 

Gostaria de saber quais os critérios adotados para os convênios da 
interiorização da TV Assembléia. Gostaria de saber como foram elaborados e 
se neles figura a possível participação da Oposição, e se não pode, por quê? 
São as considerações que gostaria que V. Exa. pedisse à assessoria que nos 
respondesse, oportunamente, mesmo porque, como parlamentar, d~vo 
satisfação aos municípios onde fui votado. Tenho a certeza de que mu1tos 
deles foram atendidos, até mesmo sem que eu tivesse conhecimento. 

O Sr. Presidente - A Presidência responderá, oportunamente, a questão de 
ordem formulada por V. Exa. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, 0 

Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Não gostaria de 

polemizar, mas a falta de conhecimentos jurídicos de minha parte, ou dos 
Deputados Durval Ângelo e Adelmo Carneiro Leão, não é a falta de saber 
jurídico do Presidente da OAB, que se manifesta, nesse projeto, totalmente 
contrário a esse substitutivo que tenta facilitar a permanência das pessoas 
que ocupam os cartórios. 

Então, gostaria de dizer que acompanho o parecer da OAB e do Supremo 
Tribunal Federal, que já se manifestaram em relação a esse tema. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

2a Parte (Ordem do Dia) . 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência va1 

passar à 2a Fase da 2a Parte da reunião, uma vez que não há matéria a ser 
apreciada na 1a Fase da ordem do dia. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o Governador do Estado vai 

encaminhar a esta Casa projeto de lei que cria o Instituto de Terras de Minas 
Gerais e projeto de lei que dispõe sobre a concessão de benefício securitário 
aos policiais civis e militares, aos militares do Corpo de Bombeiros e aos 
agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 
Deputado Durval Ânge!o. . . o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, fui citado pelo Deputado Dm1s 
Pinheiro. Penso que não só eu, mas também toda a Bancada do PT, sempre 
tivemos muita transparência na questão do projeto dos cartórios. Não é uma 
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matéria nova que chegou a esta Casa. É uma matéria que já estamos 
apreciando pela quarta vez. Então, haja insistência de quem está defendendo 
essa sistemática para efetivação dos titulares de cartório, a título precário, e 
também coerência dos que sempre foram contra esse projeto e a forma como 
foi apresentado. 

Fica parecendo que a intervenção do Deputado Dinis Pinheiro, chamando 
de insensato a mim, ao Deputado Adelmo Carneiro Leão e ao Deputado João 
Leite, não é uma colocação correta. Penso que, muito pelo contrário, 
defendemos, nesse projeto, a sensatez. E a sensatez fundamentada, 
primeiro, num princípio legal. A Constituição garante que todos são iguais 
perante a lei. Ninguém é mais do que o outro. Todos têm de ter acesso ao 
cartório. E a possibilidade de acesso tem de ser igual para todos. Aí vem a 
grande questão. Esse projeto peca, fundamentalmente, por isso, porque 
atribui à prova prática 70% e à prova escrita, 30%. 

Então, não vamos ter titulares, mas os práticos de cartório. É evidente: 
alguém que está num cartório, hoje, acostumado com aquelas funções, tendo 
controle da sua atividade, numa prova prática, será privilegiado. 

Também é duvidosa a forma como será aplicada essa prova prática. Há 
dificuldade em se avaliar uma prova prática. Por isso, hoje, em muitos 
lugares, ela já foi excluída. É muito subjetiva. Ao mesmo tempo, nas 
universidades onde ainda se mantém essa sistemática da prova prática, o 
peso é 100 para uma e 100 para a outra, sendo o resultado a média entre as 
duas. 

E a prova não pode levar, como está expresso no projeto, a prática em um 
determinado cartório. Prova prática é uma aula geral, que independe do 
tempo de serviço do profissional que está concorrendo àquela vaga. Então, 
aí, há uma distorção: 70% da prova prática e 30% de conhecimento. 

Além disso, existe um "plus". No parlamento, as pessoas gostam muito 
disso. Com esse "plus", a pessoa pode chegar a ter de 5% a 40% de pontos 
extras por tempo de serviço naquele cartório. Então, além dessa distorção de 
70% e 30%, há um limite de 40% nesse "plus". 

Imaginemos o seguinte: um cidadão comum, um bacharel em direito que 
concorrer a uma vaga num cartório de imóveis de Belo Horizonte, que é o filé 
"mignon", que é um dos que estão no 401 - o de notas e de títulos de Belo 
Horizonte também é um dos que estão no 461 -, estaria concorrendo a 100 
pontos numa prova em que alguém já poderia entrar com 70% e disputar 
30%, e ainda já tendo um extra por tempo de serviço de até 40%. 

Ora, esse é um jogo de cartas marcadas. Não há concurso, não há disputa. 
Então, Deputado, acho que essa posição é de sensatez. Insensatos são 
aqueles que acham que podem criar um mostrengo, um "frankstein", um filme 
de horror, e achar que é correto. Esse projeto terá da Bancada do PT uma 
posição contrária, firme, radicalmente contrária, porque achamos que não 
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estamos ajudando a ninguém. 

E esperamos também que o Tribunal de Justiça, que se omitiu durante 
todos esses anos, agora se manifeste. Sabemos que um dos 
Desembargadores nomeados ontem, por honestidade, vai pedir para se 
manifestar, porque seu filho ocupa um cargo em cartório a título precário. 
Atitude bonita desse Desembargador. Também será hoje nomeado um novo 
relator do processo. Então, vocês vêem porque o Tribunal de Justiça 
demorou tanto a fazer esse concurso. Não precisaria de uma manifestação 
da Assembléia para isso. 

Assim, Deputado, acho que a posição do Deputado João Leite, do 
Deputado Adelmo e deste Deputado é, antes de tudo, mais que sensata. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Em razão das reflexões do Deputado 
Dinis Pinheiro, primeiramente, gostaria de lhe dizer que reconheço 
perfeitamente que não sou depositário de conhecimento jurídico. Não sou 
formado nessa área, mas tenho bom-senso. E por ter falta de conhecimento 
na área, consulto pessoas especialistas. As pessoas especialistas que 
consultei, Deputado, disseram-me que seu projeto é absolutamente 
inadequado, inconstitucional e até imoral. Se pudermos fazer um julgamento 
de valores, perceberemos que agride o princípio da isonomia, da igualdade 
de oportunidades para todos. É essa a questão. 

Insensato - se pudermos reportar ao Evangelho - é aquele que constrói o 
seu castelo sobre areia. A aprovação desse projeto, se eventualmente sua 
votação ocorrer, será uma atitude de construção de castelo sobre areia, 
porque virão os ventos, as tempestades, que o farão ir água abaixo. E a 
primeira será uma ação de inconstitucionalidade que iremos encaminhar ao 
Supremo Tribunal. Verá, Sr. Deputado, que o caminho é outro. 

Assim, quero apenas deixar registrado que os termos, as afirmações feitas 
pelo nobre Deputado, apesar de competente, conhecedor dos mais diversos 
e profundos caminhos jurídicos, não têm consistência. Por isso não podemos 
admitir, definitivamente, que esse projeto prospere nesta Casa. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 181/99, do 

Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a Justiça de Paz. Está em regime de 
urgência. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresenta. O projeto recebeu emendas no decorrer da discussão, que serão 
votadas independentemente de parecer nos termos do § 4° do art. 189 do 
Regimento Interno. Sua leitura será feita no momento oportuno. Vem à mesa, 
requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, que solicita a votação destacada 
da Emenda n° 2. A Presidência defere o requerimento de conformidade com 
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o inciso XVII art. 232, do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo 
emendas e destaque. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação, salvo destaque. Os Deputados que as 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. A 
Presidência solicita ao Sr. Secretário, que proceda à leitura da Emenda n° 3. 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Andrada} - (- Lê a Emenda n° 3 
ao Projeto de Lei n° 181/99, publicada na edição de 11/12/99.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
Emenda n° 4. 

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 4 ao Projeto de Lei n° 181/99, 
publicada na edição de 11/12/99.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 4, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
Emenda n° 5. 

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 5 ao Projeto de Lei no 181/99, 
publicada na edição de 11/12/99.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 5, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da 
Emenda n° 6. 

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 6 ao Projeto de Lei no 181/99, 
publicada na edição de 11/12/99.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 6, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. 

O Deputado Márcio Cunha - Solicito verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 

votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votou "sim" um Deputado, votaram "não" 40 Deputados, 

não houve nenhum voto em branco. Está, portanto, rejeitada a Emenda no 6. 
Com a palavra, o Sr. Secretário, para a leitura da Emenda n° 7. 

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 7 ao Projeto de Lei n° 181/99, 
publicada na edição de 11/12/99.) 

O Sr. Presidente- A Presidência vai colocar em votação a Emenda n° 7, 
sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a palavra, o Sr. Secretário, para a 
leitura da Emenda n° 8, sem parecer. 
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O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 8, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda a leitura da 
Emenda n° 9. 

O Sr. Secretário - (- Lê a Emenda n° 9 ao Projeto de Lei n° 181/99, 
publicada na edição de 11/12/99.) 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 9, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, destacada, que recebeu parecer pela 
aprovação. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Antônio 
Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
prezada assistência, embora essa emenda tenha recebido parecer pela 
aprovação, faço encaminhamento contrário, por entender que talvez tenha 
passado despercebida a importância do que se pretende tirar como 
competência do Juiz de Paz. 

Juiz de Paz, o próprio nome já diz, é aquele que está presente para 
pacificar a comunidade, para participar e interferir nas pequenas questões do 
dia-a-dia, fazendo com que problemas corriqueiros sejam resolvidos sem 
necessidade de burocracia, formalismos e processos. 

Está-se votando uma lei complexa. Está-se organizando, criando e 
regulamentando uma função e também o seu salário. É preciso que as 
competências do Juiz de Paz, que agora começam a ser regulamentadas, 
sejam válidas e tenham força perante a comunidade. 

É preciso destacar, também, que o Juiz de Paz estará presente na grande 
maioria de distritos longínquos, onde os organismos estaduais não existem. 
Para facilitar a vida comunitária desses distritos é que o Juiz de Paz precisa 
ter o mínimo de função e de poder para fazer valer suas atividades. 

Entre as competências previstas para o Juiz de Paz e que com essa 
emenda pretende-se sejam retiradas, estão as seguintes: "arrecadar bens de 
ausentes ou vagos, até que intervenha a autoridade competente"; muitas 
vezes, a autoridade competente, dada a distância do distrito, não consegue 
estar presente; "processar auto de corpo de delito em caso de ausência ou 
omissão da autoridade policial"; "prestar assistência ao empregado, quando 
não houver os órgãos previstos pela CLT"; zelar pela defesa do meio 
ambiente, vigilância ecológica de matas, rios e fontes, tomando as 
providências necessárias", ou seja, encaminhando o fato às autoridades; 

, "intermediar acordo para a solução de pequenas demandas e ocorrências 
corriqueiras de trânsito", muitas vezes, é preciso viajar 30km ou 40km para 
procurar o Delegado de Trânsito, a fim de resolver um problema que, com 
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uma simples intermediação do Juiz de Paz, poderia ser resolvido; 
"funcionar como perito em processos e exercer outras atividades judiciárias 
não previstas em lei, em comum acordo com o Juiz da Comarca", o Juiz é 
quem vai delegar essa função ao Juiz de Paz. São funções importantes que o 
Juiz de Paz precisa ter e que precisam ser mantidas. Por essa razão, peço a 
derrubada da emenda destacada. 

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Rejeitada. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Solicito verificação de votação, Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de 
votação. Para tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 14 Deputados, votaram "não" 22 

Deputados, não houve voto em branco. Há seis Deputados nas Comissões, 
perfazendo o total de 42 parlamentares. Está, portanto, ratificada a rejeição 
da emenda. Está aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 181/99 na forma 
do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 7 a 9. À Comissão de 
Redação. 

Declaração de Voto 
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados quero 

esclarecer o engano que cometi na votação da Emenda n° 6, a respeito da 
eleição do Juiz de Paz. A minha intenção era votar "sim". Por engano, apertei 
a tecla "não". 

Felizmente, o meu voto não alterou o resultado que desejava que 
acontecesse. Era o que tinha a dizer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Pinto Coelho- Sr. Presidente, eu solicitaria a V. Exa. a 

interrupção da reunião por 15 ou 20 minutos, para que pudéssemos buscar 
entendimentos com a Oposição acerca de projetos que estão na pauta. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 15 minutos para 

entendimentos entre as Lideranças sobre a matéria a ser apreciada. Estão 
suspensos nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos nossos trabalhos. 
Votação, em 1° turno, do Projeto de Resolução n° 166/99, do Deputado Gil 

Pereira, que aprova acordo celebrado entre os Municípios de Januária e de 
Chapada Gaúcha, para modificação de limite territorial. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 
1, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina por sua 

~----------------------------~--------~ 
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aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentada pela Comissão de 
Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Resolução n° 166/99 na forma do 
Substitutivo n° 1. À Comissão de Assuntos Municipais. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 373/99, do Deputado João Leite, 
que dispõe sobre o livre acesso de autoridades aos estabelecimentos 
policiais e carceranos. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Direitos Humanos e de 
Administração Pública opinaram por sua aprovação. Emendado em plenário, 
voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela 
aprovação da Subemenda n° 1, que apresenta, às Emendas n°s 1 e 3, e pela 
aprovação das Emendas n°s 5 e 6, ficando prejudicadas as Emendas n°s 2, 4 
e 7. Vem à mesa requerimento do Deputado João Leite, solicitando a votação 
destacada da Emenda n° 6. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XVII, do art. 232, do Regimento Interno. Com a 
palavra, para encaminhar a votação, a Deputada Maria Tereza Lara. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, gostaria de dizer que 
também concordamos com o destaque da Emenda n° 6. Já conversamos 
com o autor da emenda, que concorda com a sua retirada. Como o autor não 
está aqui, propomos que ela seja derrubada, de acordo com o próprio autor. 

Como foi dito pelo Deputado Durval Ângelo, estamos fazendo o 51° 
aniversário da Declaração dos Direitos Humanos. Hoje à noite, às 18h30min, 
na Igreja São José, Dom Serafim celebrará uma missa em comemoração aos 
20 anos da Comissão Pastoral dos Direitos Humanos. 

É o momento oportuno para aprovarmos esse projeto do Deputado João 
Leite. Fomos relatora do projeto na Comissão de Direitos Humanos, e 
também a Comissão de Administração Pública discutiu a questão em 
profundidade. É um projeto de grande alcance social, porque estabelece o 
controle social das políticas públicas no sistema penitenciário. Sabemos que 
vamos contar com o apoio desta Casa para esse projeto. E, mais uma vez, 
quero dizer da importância de a Emenda n° 6 ser derrubada, porque o próprio 
autor, com quem conversamos há poucos minutos, está de acordo. Como ele 
não se encontra em Plenário para retirá-la, vamos propor a derrubada da 
Emenda n° 6 e a aprovação do substitutivo apresentado pela Comissão de 
Administração Pública. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n° 5 e 6 e as subemendas que 
receberam o n° 1 às Emendas n° 1 e 3, que receberam parecer pela 
aprovação, salvo destaque. Os Deputados que as aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda 
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n° 1 à Emenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Com a aprovação 
da Subemenda n° 1 à Emenda n° 3, ficam prejudicadas as Emendas n° 2, 3, 
4 e 7. Em votação, a Emenda n° 6, destacada, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei 
n° 373/99 com a Emenda n° 5 e as subemendas que receberam o no 1 às 
Emendas n°s 1 e 3. À Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 396/99, da Deputada Maria José 
Haueisen, que institui, no âmbito da administração pública estadual, o 
Programa Estadual de Reciclagem de Papel. A Comissão de Justiça conclui 
pela constitucionalidade do projeto. As Comissões de Administração Pública 
e de Fiscalização Financeira opinaram por sua aprovação. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina 
pela rejeição do Substitutivo n° 1 e pela aprovação do Substitutivo n° 2, que 
apresenta. Nos termos do inciso IV do art. 279 do Regimento Interno, o 
Substitutivo n° 2 terá preferência na votação. Em votação, o Substitutivo n° 2. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, fica prejudicado o 
Substitutivo n° 1. Está, portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei no 
396/99 na forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de Administração Pública. 

Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 499/99, da Deputada Maria 
Tereza Lara e do Deputado Ivo José, que dispõe sobre a distribuição da 
quota estadual do salário-educação entre o Estado e os municípios. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Educação opina por sua 
aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de Justiça, e a Emenda 
n° 5, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela 
aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, e pela 
rejeição das Emendas n°s 1, 2 e 4, ficando prejudicadas as Emendas n°s 3 e 
5. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Educação, para 
emitir parecer sobre a Emenda n° 6. A Emenda n° 6 foi retirada pelo autor na 
reunião ordinária de 2/12/99. Em votação, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as 
Emendas n°s 3 e 5. Em votação, a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, 
que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2, da Comissão de Justiça, que 
recebeu, da Comissão de Fiscalização Financeira, pela rejeição. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 4, da Comissão de Justiça, que recebeu 
parecer da Comissão de Fiscalização Financeira parecer pela rejeição. Os 

' 
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 499/99 
na form~ do Substitutivo n° 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votaçao, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 678/99, do Governador d~ 
Estado, que dispõe sobre a organização da Auditoria-Geral do Estado e da 
outras ~rovidências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalida~e 
do proJeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalizaçao 
Financeira opinam por sua aprovação. Em votação, o projeto. Os Deputado~ 
que ? ~provam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A 
Comrssao de Administração Pública. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 51/99, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, que institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas n°s 1 a 3 ao vencido em 1° turno. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto 16 emendas do Deputado Rêmolo Aloise, que 
receberam os n°s. 4 a 19. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, a Presidência vai submeter as emendas a votação, 
independentemente de parecer. Para encaminhar a votação, com a palavra, 
o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao 
encaminhar a votação, quero cumprimentar V. Exa., que abriu todo o espaço 
da Assembléia Legislativa e deu todas as facilidades necessárias para que 
esse projeto pudesse ser discutido com a sociedade. 

Quero cumprimentar o Secretário da Fazenda, Sr. Trópia Reis, pelo seu 
espírito de compreensão, espírito público, com quem acabamos de ter um 
encontro, juntamente com o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto 
Coelho. 

Queremos esclarecer à Casa que foi feito um acordo com a Liderança do 
Governo e com o Sr. Secretário da Fazenda para que votemos o Código de 
Defesa do Contribuinte na sua inteireza, votando a favor das emendas 
apresentadas, com exceção da Emenda n° 1, que deverá ser rejeitada. 
Todas as demais devem ser aprovadas, assim como o projeto como um todo. 
Foi o que acertamos com o Líder do Governo e com o Secretário da 
Fazenda, que demonstrou, em nossa conversa, alto espírito público. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise 
solicitando a votação destacada da Emenda no 1. A Presidência defere o 
requerimento, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. 
Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer pela aprovação, 
salvo destaque. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 4, sem parecer. 
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Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 5, sem parecer. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 6, sem parecer. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda n° 7, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 8, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 9, sem parecer. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 1 O, sem parecer. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda n° 11, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 12, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 13, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 14, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 15, sem parecer. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a 
Emenda n° 16, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 17, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 18, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 19, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 1, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto, aprovado em 2° turno o Projeto de Lei n° 51/99 na 
forma do vencido em 1 o turno com as Emendas n°s 2 a 19. À Comissão de 
Redação. 

Declarações de voto 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, votamos 

favoravelmente ao projeto do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que institui 
o Código do Contribuinte do Estado de Minas Gerais, com exceção da 
Emenda n° 1, do Deputado Rêmolo Aloise, que apresentou 18 emendas. o 
Deputado Sebastião Navarro Vieira é dos mais brilhantes e atuantes 
parlamentares desta Casa, além de meu vizinho de região e meu amigo 
pessoal. Quero parabenizá-lo, nobre Deputado, pela exaustiva discussão que 
V. Exa. conseguiu imprimir em todo o Estado de Minas Gerais. De início, 
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houve resistência da Secretaria de Estado da Fazenda e de associações 
de fiscais de Minas Gerais. Nós próprios tínhamos dúvidas sobre alguns 
pontos do projeto de V. Exa., os quais foram ampla e exaustivamente 
discutidos em todo o Estado, incluindo o Governo, agora na reta de chegada. 

É um projeto inédito, que ganhou a simpatia de setores da Câmara Federal, 
que vieram conhecê-lo. Portanto, estão de parabéns o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira e a Assembléia Legislativa, porque o projeto se reveste de 
algo peculiar que direcionou a atenção para a Assembléia Legislativa de 
Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Mauro Lobo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa votação é 
algo muito especial para esta Casa. Pudemos acompanhar todo o processo 
pelas audiências públicas realizadas em diversos municípios de Minas. 
Quero ressaltar, Sr. Presidente, o seu apoio, desde o início colocando a 
estrutura da Assembléia Legislativa à disposição, para que as audiências 
públicas fossem bem-sucedidas. 

Quero parabenizar o Deputado Sebastião Navarro Vieira não só pela sua 
idéia, mas pela sua dedicação a esse projeto, a qual fez com que percorresse 
todas as audiências públicas, abrindo esse processo de ampla discussão 
democrática às partes interessadas. Essas discussões foram difíceis em 
diversos momentos, mas, graças à tenacidade do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, graças ao seu empenho, pudemos hoje chegar a esse 
entendimento, fazendo com que esse projeto fosse votado nesta Casa. 

A Assembléia Legislativa cresce com esse projeto, um projeto inédito, que 
será, sem dúvida alguma, um modelo para outras Assembléias e até para o 
Congresso Nacional. Esta é uma manhã de glória para a Assembléia 
Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigado. 

o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome da 
Bancada do PFL, gostaria de parabenizar o esforço do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira e da Assembléia Legislativa, pelo seu Presidente. Vimos o 
esforço que fez para apoiar esse projeto, sobretudo as audiências públicas 
que foram realizadas no interior. Parabenizo também as instituições que 
ajudaram a discutir esse projeto no interior do Estado. 

Para as pessoas que se manifestaram nas galerias, posso dizer que esse 
projeto foi exaustivamente discutido com toda a sociedade de Minas Gerais, 
dando oportunidade à comunidade mineira de opinar. Portanto, as vaias que 
ouvimos devem provir de pessoas que não quiseram participar, porque a 
oportunidade lhes foi dada. 

Para finalizar, em nome da Bancada do PFL, quero parabenizar o nosso 
Líder, Deputado Sebastião Navarro Vieira, porque esse projeto, para quem 
não o acompanhou de perto, quebra o comportamento arcaico, tradicional, 
ditador da Secretaria da Fazenda e traz democracia para a relação entre o 
contribuinte e o Fisco. Isso é bom, evolutivo, e tenho a certeza de que Minas 
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Gerais vai ganhar. Parabéns a todos os que se empenharam por essa 
aprovação! Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, gostaria não 
necessariamente de fazer declaração de voto, mas de dizer do meu 
reconhecimento a toda esta Casa; a V. Exa., que deu ampla abertura para 
que o projeto pudesse ser um projeto de Minas Gerais; ao Líder do Governo; 
aos Líderes de todos os partidos e a cada um dos Deputados; aos 
funcionários das comissões técnicas; aos funcionários que prestaram 
assessoria às audiências públicas para que, realmente, pudéssemos 
construir um projeto consentâneo com a vontade e com a aspiração do povo 
mineiro, consentâneo com o tempo novo em que vivemos no limiar do século 
XXI, quando procuramos aprimorar a democracia e resgatar a cidadania. 

Sr. Presidente, agradecendo à V. Exa., agradeço a toda esta Casa por 
seus membros, por seus funcionários, e a toda a sociedade mineira, que 
conseguiu, junto comigo, fazer um bom projeto que valoriza Minas Gerais e 
que, tenho a certeza, vai fazer escola, vai se difundir por outras Assembléias 
Legislativas do nosso Brasil. 

O Sr. Presidente (Deputado Olinto Godinho) - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Resolução n° 484/99, do Deputado Rogério Correia, que dá nova 
redação ao parágrafo único do art. 3° da Resolução n° 5.186, de 13/7/99, que 
dispõe sobre a garantia em operação de crédito entre o Estado e empresas 
públicas. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. não há 
oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em ?o turno, o Projeto de Resolução n° 
484/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 16/99, do Deputado Anderson Adauto, que 
dispõe sobre a reforma de militar por incapacidade física. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa 
requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando o adiamento da 
votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Discussão, em turno único, 
do Projeto de Lei n° 700/99, do Governador do Estado, que autoriza o 
Governo do Estado de Minas Gerais a criar a Medalha Coronel José Vargas 
da Silva e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública opina 
por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
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apro~a~ permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. À 
Com1ssao de Redação. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 267/99, dos Deputados 
Rog~rio Correia e Márcio Cunha, que dispõe sobre a organização e 0 

funcionamento do Conselho de Defesa Social, criado pelo art. 134 da 
C?nstituição Estadual, com a redação dada pela Emenda n° 33, de 18/3/98, e 
da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A 
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresenta. Em discussão, 0 projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, 0 Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 a 5, que receberam parecer pela aprovação. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 267/99 
na forma do Substitutivo n° 1, com as Emendas n°s 1 a 5. À Comissão de 
Direitos Humanos. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 503/99, do Deputado Ermano 
Batista, que institui a obrigatoriedade de manutenção de departamento 
médico e de ambulância para atendimento do público que especifica. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Saúde opina por sua 
aprovação com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Justiça, e 3, que 
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as 
Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Está, portanto, aproyado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 503/99 com as 
Emendas n°s 1 a 3. A Comissão de Saúde. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 512/99, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que institui a Defensoria da Pessoa Idosa. A Comissão ele 
Justiça perdeu o prazo para emitir parecer. As Comissões de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto. Os Deputadç>s que o aprovam permaneçam como se 
encontram.(- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Administração Pública. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 78/99, do Deputado Marcelo 
Gonçalves, que limita o valor da multa de mora decorrente do 
inadimplemento da obrigação do pagamento pelo serviço de abastecimento 
de água e coleta de esgoto da COPASA-MG. A Comissão de Fiscalização 
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Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Em função da ausência 
do Deputado Bené Guedes, que foi indicado relator em Plenário, a 
Presidência, nos termos do § 2° do a~. 145 do Regimento Interno, designa 
novo relator o Deputado Wanderley Avila. Indago a V. Exa. se está em 
condições de emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Wanderley Ávila - Sr. Presidente, farei uso do prazo 
regimental. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 117/99, do 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, que altera a Lei n° 10.360, de 28/12/90, 
que dispõe sobre a transferência para o Arquivo Público Mineiro dos 
documentos que menciona e dá outras providências. A Comissão de Direitos 
Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que 
apresenta, ao vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 117/99 
na forma do Substitutivo n° 1. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 170/99, do Deputado 
Sebastião Costa, que autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel de sua 
propriedade ao Município de Santa Margarida. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° tuno, o 
Projeto de Lei no 170/99 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 209/99, do Deputado Álvaro 
Antônio, que reconhece como estância hidromineral a localidade denominada 
Bom Jardim - Fazenda Esperança, no Município de Mário Campos. A 
Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 350/99, do Deputado Durval 
Ângelo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóvel de 
propriedade do Estado à Mitra Diocesana de Mariana. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 363/99, do Deputado Luiz 
Fernando Faria, que dispõe sobre o atendimento odontológico preventivo nas 
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escolas estaduais. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do . 
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não ha 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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° 363/99 
na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. . 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 374/99, da Deputada Mana 
Tereza Lara, que define o conceito de pessoa portadora de deficiência para 
fins de concessão de benefício, prioridade e equiparação de oportunidades 
sociais no âmbito do Estado, conforme especifica. A Comissão do Trabalho 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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° 374/99 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 410/99, do Governador do 
Estado, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transporte -
FUNTRANS. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação 
do projeto com as Emendas n°S 1 a 4, que apresenta, ao vencido em 1° 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 410/99 

EMENDA N° 5 
Dê-se ao § 1° do art. 7° a seguinte redação e acrescente-se o seguinte § 

30: 
"Art. 7°- .................................................. .. 
§ 1°- O Presidente do Grupo Coordenador será eleito entre seus membros. 
§ 20- ........................................................ .. 
§ 3° - As decisões do Grupo Coordenador só poderão ser tomadas pela 

maioria de seus membros.". 
Sala das Comissões, de novembro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: Não se vêem razões para que a lei já determine que o 

Presidente do Grupo Coordenador seja o membro representante do gestor. 
Entendo ser matéria que deve ser combatida em nome da democracia. Por 
esta razão, o Presidente deverá ser eleito. Pelas mesmas razões, as 
decisões do Grupo Coordenador devem ser tomadas pela maioria dos seus 
membros. 

EMENDA N° 6 
Incluam-se, no art. 7°, os seguintes incisos: 
"Art. 7°- .................................................. .. 
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VIII -um representante da Polícia Militar; 
IX- um representante da Associação Mineira de Municípios.". 
Sala das Comissões, de novembro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada 
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Justificação: Por razões óbvias, esses órgãos não podem deixar de compor 
o Grupo Coordenador do Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes, em razão de terem envolvimento operacional e territorial e 
serem grandes parceiros no sistema viário estadual. 

EMENDA N° 7 
Inclua-se, no art. 2°, o seguinte inciso: 
"Art. 2°- ............................................ . 
I - ························································ 
VIII - alocar os recursos necessários ao reaparelhamento do órgão policial 

encarregado da fiscalização e do controle do trânsito rodoviário e de 
socorrimento, em caso de acidente.". 

Sala das Comissões, de novembro de 1999. 
Antônio Carlos Andrada 
Justificação: É preciso que haja preocupação com o reaparelhamento do 

órgão encarregado da fiscalização e do controle do trânsito rodoviário; caso 
contrário, não poderá ele desenvolver suas atividades, com prejuízo para a 
conservação e recuperação das rodovias e a segurança das pessoas. Da 
mesma forma, o órgão deverá estar preparado para a prestação de socorro 
imediato e de urgência, em caso de acidente. 

EMENDA N° 8 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Homologada a licitação para a obra a ser desenvolvida, caberá ao 

gestor do Fundo remeter à Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 

a) cópia do processo licitatório; 
b) cronograma físico-financeiro da obra; 
c) nominata dos engenheiros responsáveis pela execução e fiscalização da 

obra. 
Parágrafo único - Semestralmente ou ao final de cada obra, o gestor do 

Fundo remeterá à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da 
Assembléia Legislativa demonstrativo de receitas e despesas com a obra em 
realização ou realizada, acompanhado de relatório sobre seu nível de 
execução, com a devida justificativa dos atrasos porventura ocorridos no 
cronograma físico-financeiro.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: A emenda que se propõe tem por objetivo permitir ao povo 
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mineiro, por meio de seus legítimos representantes, constante 
acompanhamento das obras rodoviárias que haverão de ser desenvolvidas 
pelo FUNTRANS, conferindo-lhes a desejável transparência. 

EMENDA N° 9 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. .... - Acresça-se ao § 1 ° do art. ao da Lei n° 11.403, de 1994, o 

seguinte inciso VIl e dê-se nova redação ao inciso 1: 
"Art. ao- .................................... .. 
§ 10- .......................................... .. 
I- cinco representantes indicados pelo DER-MG; 

VIl - um representante da Associação das Empresas de Transportes de 
Passageiros de Minas Gerais- ATEPAS -,indicado por seu Presidente;". 

Sala das Comissões, 1 O de dezembro de 1999. 
Dinis Pinheiro 
Justificação: A emenda visa aumentar o número de integrantes do DER-

MG no Conselho e fazer a ATEPAS integrá-lo. Com isto, estaremos 
ampliando o processo democrático do Conselho. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto cinco emendas: as do Deputado Antônio 
Carlos Andrada receberam os n°s 5, 6 e 7; a do Deputado Hely Tarqüínio 
recebeu o n° a; a do Deputado Dinis Pinheiro recebeu o n° 9. 

A Presidência informa que o inciso IX contido na Emenda n° 6, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, está prejudicado, nos termos do inciso V 
do art. 2a4 do Regimento Interno, por conter matéria rejeitada em 1° turno. A 
Emenda n° 6 está sendo recebida sem esse inciso. A Presidência também 
deixa de receber, nos termos do inciso V do art. 2a4 do Regimento Interno, 
emenda apresentada pelo Deputado Paulo Piau, por conter matéria rejeitada 
em 1° turno (Emenda n° 7), cujo teor é o seguinte.(- Lê:) 

EMENDA N° 7 
Acrescentem-se ao art. 7° os seguintes incisos VIII e IX: 
"Art. 7°- ............................................................ .. 
VIII - um representante da Federação das Empresas de Transporte de 

Passageiros do Estado de Minas Gerais - FETRAM -; 
IX - um representante da Federação das Empresas de Transportes de 

Carga do Estado de Minas Gerais- FETCEMG.". 
Sala das Comissões, de de 1999. 
Paulo Piau 
Justificação: A composição do grupo coordenador deve atender ao mínimo 

de representação exigida pela Lei Complementar n° 27, de 1a/1/93, com as 
alterações da Lei Complementar n° 36, ou seja, deve conter, pelo menos, 
quatro membros; contudo, a lei não impõe limite máximo. 
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Entendemos ser democrática e salutar a participação da sociedade 
civil organizada, pois ninguém melhor que ela para apontar os problemas 
enfrentados pelo setor de transportes, propor soluções e acompanhar de 
perto a política implementada e a aplicação dos recursos públicos. 

É importante ressaltar que a FETRAM é uma entidade sindical que 
congrega seis sindicatos de empresas de transporte de passageiros, 
representando um universo de 450 empresas, que dispõem de uma frota 
aproximada de 13 ônibus no Estado. 

A FETCEMG é também uma entidade sindical, com atuação em todo o 
território mineiro, congregando os transportadores de carga do Estado por 
meio de sindicatos filiados, totalizando cerca de 3 mil empresas. Ambas as 
entidades participam do Projeto Economizar, que tem por objetivo reduzir o 
consumo de óleo diesel e a emissão de gases poluentes, gerando melhoria 
na qualidade do ar. 

A FETRAM coordena, ainda, o Programa de Redução de Acidentes nas 
estradas - PARE -, em parceria com as seguintes entidades e órgãos: DER-
MG, DNER, DETRAN-MG, PRF, PMMG, BHTRANS E SEST-SENAT, 
realizando diversas campanhas educativas para o trânsito. 

Os segmentos da sociedade atuam diretamente na área e, com certeza, 
por terem maior vivência, podem oferecer melhor diagnóstico sobre a 
situação dos transportes de maneira geral. 

Sendo justa e oportuna a medida proposta, esperamos contar com o apoio 
dos nobres pares à sua aprovação. 

O Sr. Presidente- Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, a 
Presidência vai submeter as emendas a votação, independentemente de 
parecer. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, quero, neste momento, com a 

recusa dessas emendas, reafirmar que há, nesta Casa, Deputados de 
primeira, segunda, terceira e quarta. E acho que a posição da Mesa é 
equalizar a posição de cada Deputado. Não admito, em hipótese nenhuma, 
que o tratamento seja diferenciado, inclusive, passando por cima do 
Regimento Interno e acertando a vida de Deputados que são ligados ao 
Governo ou à Mesa. Fica o meu protesto veemente contra a atitude de V. 
Exa. 

O Sr. Presidente - A Presidência se compromete em responder 
oportunamente ao Deputado Paulo Piau, com cópias a todos os Deputados, 
exatamente porque, no meu entendimento, o tratamento que está sendo 
dado aos Deputados é o mesmo. E a Presidência já solicitou à assessoria 
que faça os estudos para que o Deputado Paulo Piau possa ter resposta à 
sua questão de ordem. 

O Deputado Rêmolo Aloise- Solicito a V. Exa. que suspenda a reunião por 

~----------------------------------~ 
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alguns minutos, só para entendimentos. 

Suspensão da Reunião 
o Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 minutos, para 

entendimentos entre as Lideranças. Estão suspensos os nossos trabalhos. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 
Interno, prorroga a reunião por 45 minutos, a partir das 13h15min. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite- Sr. Presidente, sou obrigado a solicitar à V. Exa. a 

suspensão dos trabalhos por alguns minutos, para entrarmos em 
entendimento e continuarmos esse esforço concentrado, convocado por V. 
Exa., para o prosseguimento das votações. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 1 O minutos, para 

entendimentos entre as Lidernças. Estão suspensos os nossos trabalhos. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Vem à Mesa requerimento 
do Deputado Antônio Carlos Andrada, em que solicita seja retirada de 
tramitação a Emenda no 5, de sua autoria, ao Projeto de Lei n° 410/99. A 
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 
232 do Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro, em que solicita a retirada da Emenda n° 9 ao Projeto de Lei n° 
410/99. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso 
VIII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 a 4, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 6, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovada. Em votação, a Emenda no 7, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovada. 

O Deputado Paulo piau - Sr. Presidente, solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente - E regimental. A fim de proceder à verificação de votação, 

a Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. 
-Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 20 Deputados. A Presidência torna sem 

efeito a votação da Emenda n° 7. 
Questão de Ordem 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, peço recomposição de 
"quorum". 
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O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr. 

Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. A Presidência 

vai renovar a votação da Emenda n° 7, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votação, a Emenda n° 8, sem parecer. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 410/99 na forma do vencido em 1° 
turno, com as Emendas n°s 1 a 4 e 6 a 8. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, por havermos feito um acordo 

fechado, cabe informar que minha emenda é boa e interessante para o 
Governo, porque busca a transparência. Ela visa colocar no Fundo do 
transporte a sociedade civil. Isso é transparente, bom para o Governo, bom 
para Minas Gerais. A emenda não será aprovada, mas fica o compromisso 
de que trabalharemos um projeto, no próximo ano, para colocar a sociedade 
civil nisso. Sinto que devo dar essa satisfação à galeria. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - A Presidência confirma as palavras do Deputado Paulo 
Piau. Houve, efetivamente, compromisso por parte da base de sustentação 
do Governo Itamar Franco nesta Assembléia, por parte do Líder do Governo 
e por parte da Presidência, em compromisso pessoal, para fazer com que 
não apenas esse Conselho, mas também todo recurso que vier a ser utilizado 
por qualquer órgão tenha a maior participação possível da sociedade civil. 
Isso garantirá transparência na aplicação dos recursos na prestação dos 
serviços públicos. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 444/99, do Deputado Rogério 
Correia, que dispõe sobre a criação do Memorial de Direitos Humanos. A 
Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 444/99 na forma do 
Substitutivo n° 1. À Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, vale dizer que o projeto em pauta 

é muito importante, e, coincidentemente, há 51 anos, no dia 1 O de dezembro, 
foi assinada a Declaração dos Direitos Humanos. É com alegria que 
lembramos, neste Plenário, que nosso País já tem um programa nacional de 
direitos humanos. 
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Esperamos que, depois de a Assembléia Legislativa retirar 500 

propostas, tenhamos também o Programa Estadual de Direitos Humanos, 
como uma política definitiva para os direitos humanos no Estado de Minas 
Gerais. Esperamos que o Governador do Estado possa chamar a sociedade 
e aproveitar o trabalho da Assembléia Legislativa para termos uma política de 
direitos humanos. Muito obrigado. o Sr. Presidente - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 533/99, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho, que cria o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves - PRÓ-CONFINS - e dá outras providências. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. 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 no 533/99 na forma do vencido em 1 o 
turno. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
o Deputado Alberto Pinto Coelho- Não poderia perder a oportunidade de, 

ao ver aprovado esse projeto que foi de nossa iniciativa e que computamos 
como sendo um projeto que vai contribuir e muito para o desenvolvimento 
dos municípios do entorno do Aeroporto de Confins, fazer um agradecimento 
público a todos os nossos pares que participaram das comissões temáticas 
para que esse projeto pudesse tramitar com o enriquecimento das 
contribuições e chegar a esta Casa ainda no encerramento desta legislatura, 
sendo aprovado em 2° turno. Os nossos agradecimentos a todos que 
contribuíram para o êxito desse projeto. 

o Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, na minha declaração de 
voto, gostaria de cumprimentar o Deputado Alberto Pinto Coelho pela 
iniciativa desse projeto, que, na realidade, vai viabilizar o Aeroporto de 
Confins. 

Hoje, o Aeroporto da Pampulha é incapaz de atender ao número de vôos 
que para lá se transferiram, e o Aeroporto de Confins encontra-se 
absolutamente subaproveitado. Trata-se de um aeroporto internacional, um 
grande investimento feito, que, agora, através desse projeto do Deputado 
Alberto Pinto Coelho, poderá trazer desenvolvimento não só para a região 
próxima ao aeroporto, mas também para a Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. 

O Deputado Fábio Avelar - Gostaria de dizer que votamos favoravelmente 
ao projeto e de cumprimentar o Deputado Alberto Pinto Coelho pela iniciativa. 

Como disse o Deputado Agostinho Patrús, o Aeroporto Internacional 
Tancredo Neves representa uma possibilidade de desenvolvimento muito 
grande para toda aquela região. Como filho de Lagoa Santa, Deputado 
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também votado nessa cidade, queremos fazer coro com o Deputado 
Alberto Pinto Coelho em sua iniciativa. Não temos dúvida alguma que esse 
projeto significará um marco no desenvolvimento da região, que se 
transformará num pólo industrial. 

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, prezados Deputados, em 
meu nome e em nome do PL, gostaria de cumprimentar o Deputado Alberto 
Pinto Coelho pela feliz iniciativa de propor uma solução inteligente para a 
revitalização do Aeroporto de Confins, possibilitando a otimização de toda a 
região ao redor desse aeroporto. Desejamos, portanto, que esse projeto ora 
aprovado, de iniciativa do Líder do Governo, possa realmente frutificar e 
oferecer àquela região o melhor resultado possível, para o bem de Minas e 
do povo mineiro. Parabéns, Deputado Alberto Pinto Coelho! 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Quero também, em nome do PDT e em 
meu nome, parabenizar o Deputado Alberto Pinto Coelho por esse projeto, 
que trará grande benefício não só para Lagoa Santa, mas para Pedro 
Leopoldo, São José da Lapa, Confins, Matozinhos e toda a região. Com 
certeza, esse projeto vai permitir que se melhore, e muito, o Aeroporto 
Internacional de Confins. Parabéns, Deputado Alberto Pinto Coelho! 

O Deputado Marco Régis - Embora o nosso partido já se tenha 
manifestado, por meio do Deputado Fábio Avelar, queremos cumprimentar 
pessoalmente o Deputado Alberto Pinto Coelho por esse brilhante projeto de 
revitalização do Aeroporto Internacional de Confins, porque ele tem um 
significado especial para Minas e especialmente para Belo Horizonte, no 
momento em que o Aeroporto da Pampulha passa por dificuldades. 

Eu poderia dar um testemunho, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Semana 
passada, quando regressava de Brasília, não havia teto para o Aeroporto da 
Pampulha, e a opção para todos os vôos era o Aeroporto Internacional de 
Confins. Tínhamos lá realmente um aeroporto só de aeronaves da TAM. 
Havia oito aeronaves no Aeroporto de Confins, demonstrando a sua imensa 
capacidade. 

O importante a se destacar é que Confins tem uma característica que os 
aeroportos das grandes cidades têm como complicador; lá é uma virtude: o 
Aeroporto de Confins tem, a seu redor, áreas verdes de preservação e áreas 
reservadas para equipamentos públicos, o que impede o crescimento da área 
urbana em torno do aeroporto. Isso é o mais importante, porque todo 
aeroporto caminha para uma dificuldade, que é o processo de urbanização 
em seu redor. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 665/99, do 
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a extinguir a 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Minas Gerais - DIMINAS S.A. -
e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o 
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projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, 
0 projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprova~o, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
665/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de Redação. 

Encerramento 
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria em pauta, a Presidência encerra a 

reunião, desconvocando a reunião extraordinária de hoje, às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião especial de logo mais, às 15 horas, 
e para as reuniões extraordinàrias de segunda-feira, dia 13, às 14 e às 20 
horas, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 61 3 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Durval Ângelo 
sumário: Comparecimento- Abertura - 13 Parte: Ata - 23 Parte (Ordem do 

Dia): 23 Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues; aprovação - Votação, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 228/99; votação do projeto, salvo emendas e 
subemenda; aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 4, 6, 7 e 9 e da 
Subemenda n° 1 à Emenda no 8; aprovação; prejudicialidade da Emenda n° 
8; votação da Emenda n° 5; rejeição - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei 
no 523/99; votação do Substitutivo n° 1, salvo emenda; rejeição; votação do 
projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação -
Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 532/99; votação do projeto, salvo 
emendas e subemendas; aprovação; votação das Emendas n°s 1 e 2 e das 
subemendas que receberam o no 1 às Emendas n°s 3 e 4; aprovação; 
prejudicialidade das Emendas n°S 3 e 4 - Existência de "quorum" para 
discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 
20/99; encerramento da discussão - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei no 239/99; apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de Educação -
Existência de "quorum" para votação - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei Complementar n° 16/99; aprovação - Votação, em 1° turno, do Projeto de 
Lei Complementar n° 20/99; discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior; 
votação do Substitutivo n° 1; chamada de votação nominal; aprovação; 
declarações de voto- Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião 
- Questão de ordem - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 528/99; 
aprovação com as Emendas n°s 2 a 4 e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 
1; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 620/99; encerramento da discussão; requerimento do Deputado 
Eduardo Brandão; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e 
destaques; aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 5, salvo destaques; 
aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição; votação da Emenda n° 2; 
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rejeição; votação da Emenda n° 5; rejeição - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 78/99; emissão de parecer pelo relator; encerramento da 
discussão; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão e 
Votação de Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do 
Projeto de Lei n° 90/99; aprovação; declaração de voto - Questão de ordem -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - José Braga - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo 
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende -
Eduardo Brandão - Eduardo Daladier- Eduardo Hermeto- Elaine Matozinhos 
- Elmo Braz - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - João Batista de 
Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria 
Olívia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 14h12min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- A Deputada Maria Tereza Lara, 2a-Secretária "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
2a Fase 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Nos termos do edital de 
convocação, a Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 2a Fase, 
com a discussão e a votação da matéria constante na pauta, uma vez que 
não há matéria a ser apreciada na 1a Fase. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na última 

~--------------------------------------_J 
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reunião em Plenário, sexta-feira, 10 de dezembro, este Deputado fez o 
registro do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Naquele momento, disse 
que hoje, segunda-feira, dia 13, seria ouvido em juízo o Soldado PM Renato 
Pereira da Silva, que assassinou o jovem vidraceiro Marcelo, em 11/10/98, no 
Aeroporto da Pampulha. 

Pois bem, Sr. Presidente. Hoje, estive no Fórum Lafayete com entidades de 
direitos humanos, com a mãe e a tia do jovem Marcelo e com toda a 
cobertura das imprensas mineira e nacional. Fomos surpreendidos com uma 
carta assinada pelo Ten.- Cel. Sócrates Edgar dos Anjos, que diz, dirigindo-
se ao Juiz sumariante do Tribunal do Júri.(- Lê:) 

"Informo a V. Exa. que o Soldado PM Renato Pereira da Silva, desta 
unidade, requisitado para ser interrogado nos autos do processo diferenciad~ 
no dia 13/12/99, às 13h30min, encontra-se no gozo de férias anuais ate 
30/12/99. Saliento a V. Exa. que foram realizadas diligências para localizar o 
militar; porém, ele não foi encontrado, devido ao fato de estar viajando. 
Sócrates Edgar dos Anjos, Ten.- Cel PM." 

Quero, aqui, fazer uma denúncia. A imprensa toda noticiou que o policial 
seria ouvido no dia 13 de dezembro. Ainda em dezembro, o policial foi 
notificado de que seria ouvido hoje, em juízo. É risível que o Ten.- Cel: 
informe ao 1° Tribunal do Júri que, depois de diligências, o Soldado não fo1 
encontrado. 

Primeiramente, nesse caso, um dos fatos que o marcam é a conivência do 
Comando na proteção do soldado que matou um jovem no Aeroporto da 
Pampulha. Vemos aqui os subterfúgios usados pelo Comando do 13~ 
Batalhão para evitar que o policial seja ouvido em juízo. Isso é lamentável. E 
lamentável que isso ocorra. Isso, a meu ver, é uma gozação com todos os 
que lutam por direitos humanos e sabem que a raiz de toda a violência contra 
os direitos humanos está na impunidade. 

Esse caso já está na alçada da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, 
pois para lá foi encaminhado pela família. O Ministro Especial José Gregório 
estará tomando conhecimento do fato e encaminhando a sua apuração. Ari 
Morait ( ... ) assumiu, também, como um caso de divulgação internacional, 
esse bárbaro assassinato ocorrido no Aeroporto da Pampulha. Fiz aqui, Sr. 
Presidente, no dia 10, um elogio ao fato de ser esse caso exemplo do fim da 
impunidade na área de direitos humanos, mas, lamentavelmente, retiro tudo 
o que disse. Hoje, às 16 horas, estarei com o Governador Itamar Franco, pois 
o Governo tem de agir, até mesmo punindo os oficiais comandantes que 
estão protegendo o bandido, evitando que a justiça seja feita. Entregaremos 
o caso ao Governador, que é o Comandante-Chefe da PM, para que se 
tomem as providências. É lamentável que isso ocorra e que tenha de vir, pela 
segunda vez, fazer de público essa denúncia. Quero registrar que essa 
omissão é negativa para o Governo e para o Estado de Minas Gerais. Muito 
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obrigado. 

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupamos esta 
tribuna para lamentar um fato de que tomamos conhecimento. Devido a uma 
manobra da Secretaria da Administração, o Projeto de Lei n° 40 não foi a 2° 
turno, para atender às justas reivindicações dos ex-funcionários da 
MinasCaixa. Gostaria de dizer que o impacto na folha de pagamento alegado 
pela Secretaria da Administração não é real. O Secretário diz que os 4.998 
funcionários causariam um impacto de R$3.000.000,00 na folha de 
pagamento, mas ele se esquece de que, a partir do momento em que o 
Governador sancionar o projeto, transformando-o em lei, irá negociar caso a 
caso. Se conseguir negociar 300 casos por mês, levará um ano e meio para 
rever os 5 mil casos e, só então, a folha receberá o impacto total. Sendo 
assim, pedimos, mais uma vez, a sensibilidade do Governo do Estado, para 
que olhe com carinho esse projeto, podendo atender ao sonho desses ex-
funcionários da MinasCaixa. Peço que o projeto caminhe para a segunda 
votação, utilize o prazo regimental para a aprovação e atinja lentamente o 
seu objetivo: a renegociação caso a caso. O pagamento dos 5 mil 
funcionários não ocorrerá a partir do momento em que o projeto for 
sancionado, pois a renegociação será gradativa. 

Volto a apelar para a sensibilidade do Sr. Governador, pois seria a 
oportunidade de os ex-funcionários terem um Natal mais tranqüilo, mais feliz, 
com seus direitos reconhecidos. No decorrer do próximo ano, 
gradativamente, cada caso será negociado com o Governador, por 
intermédio da Secretaria da Administração. 

Mais uma vez, quero, desta tribuna, pedir incansavelmente, 
incessantemente, que recuperemos a dignidade desse povo sofrido, dos ex-
funcionários da nossa MinasCaixa. Faço, assim, essa solicitação ao 
Governador. Conhecemos as dificuldades financeiras do Estado. No entanto, 
é possível esse atendimento, porque o impacto não será de uma vez, mas 
ocorrerá ao longo de algum tempo, que pode chegar a até um ano e meio, se 
forem atendidos, conforme a negociação, 300 casos mensais em média. É 
uma oportunidade que o Governo tem de restabelecer a justiça, de fazer 
justiça aos ex-funcionários da MinasCaixa, permitindo que o projeto venha a 
2° turno, seja sancionado e o Sr. Secretário tenha todo o tempo para 
negociar caso a caso, pois esse é o desejo e o sonho de todos, já que essa 
matéria foi aprovada por unanimidade, com a presença de tantos 
funcionários, que abrilhantaram esta Casa naquele memorável dia da 
votação em 1 o turno. Muito obrigado. 

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

Rodrigues em que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei 
Complementar n° 16/99 seja apreciado em último lugar, entre as matérias em 

~--------------------------------------~ 
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fase de votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram.~- ~ausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Le1 n ~28/99, do Deput~do Jorge 
Eduardo de Oliveira, que determina que as areas urbanas oc1osas, de 
propriedade do Estado possam s~r ocupa~as para o ~ulti~o d~ hortas 
comunitárias. A Comissão de Just1ça conclu1u pela const1tuc1onalldade do 
projeto com a Emenda n° 1, que_ apresentou. A Co~issão de ~ss~ntos 
Municipais opinou por sua aprovaçao com a Emenda n 1, da Com1ssao de 
Justiça, e com as Emendas de no 2 a 5, que apresentou. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 
1 apresentada pela Comissão de Justiça, com as Emendas de n° 2 a 4, da 
Comissão de Assuntos Municipais, e com a Emenda n° 6, que apresentou, e 
pela rejeição da Emenda no 5, apresentada pela Comissão de Assuntos 
Municipais. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Assuntos 
Municipais, que opina pela aprovação das Emendas n°s 7 e 9 e da 
Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda no 8. Em votação, o projeto, 
salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas de n°s 1 
a 4, 6, 7 e 9 e a Subemenda no 1 à Emenda n° 8, que receberam parecer 
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Subemenda n° 1, fica 
prejudicada a Emenda no 8. Em votação, a Emenda n° 5, da Comissão de 
Assuntos Municipais, que recebeu da Comissão de Fiscalização Financeira 
parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei n° 228(99 com as Emendas n°s 1 a 4, 6, 7 e 9 e a Subemenda 
n° 1 à Emenda n° 8. A Comissão de Assuntos Municipais. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 523/99, do Deputado Paulo 
Pettersen, que altera dispositivos da Lei n° 11.7 44, de 16/1/95, que cria o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. A Comissão de Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Política Agropecuária 
opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com a Emenda 
n° 1, da Comissão de Política Agropecuária. Emendado em Plenário, voltou o 
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela rejeição do 
Substitutivo n° 1. A Presidência vai colocar em votação o Substitutivo n° 1, 
salvo emenda, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Em 
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, 
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portanto, aprovado, em 1 o turno, o Projeto de Lei n° 523/99 com a 
Emenda n° 1. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 532/99, do Deputado Doutor 
Viana, que dispõe sobre normas a serem observadas na promoção e na 
fiscalização da defesa sanitária animal quando da realização de rodeios. A 
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Política Agropecuária opinou por sua aprovação com as 
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o projeto 
à Comissão de Política Agropecuária, que opina pela aprovação das 
subemendas que receberam o n° 1, que apresenta, às Emendas n°s 3 e 4. 
Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 e 2 e as subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 3 e 4, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados 
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. 
Com a aprovação das subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 3 
e 4, ficam prejudicadas as Emendas n°s 3 e 4. Fica, portanto, aprovado, em 
1° turno, o Projeto de Lei n° 532/99 com as Emendas n° 1 e 2 e as 
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n° 3 e 4. À Comissão de 
Política Agropecuária. 

A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" para votação, mas 
que o há para a discussão das demais matérias da pauta. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei Complementar n° 20/99, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que altera os arts. 7° e 21 da Lei 
Complementar n° 53, de 1°/12/99, que estabeleceu a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar Metropolitano. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina 
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 1 o turno, do Projeto de Lei n° 239/99, do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, que fixa normas para ensino superior no sistema estadual de 
ensino de Minas Gerais. A Comissão de Justiça perdeu prazo para emitir 
parecer. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma 
do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. 

-Vem à Mesa: 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 239/99 

-A Emenda n° 1, do Deputado Edson Rezende, foi publicada na edição de 
14/12/99. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi 
apresentada ao projeto uma emenda do Deputado Edson Rezende, que 
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recebeu o n° 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a 
Presidência encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Educação, 
para parecer. ~ . ~ . . . o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - A Pres1denc1a venf1ca, de 
plano, a existência de "quorum" para votação da matéria constante na pauta. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 16/99, do 
Deputado Anderson Adauto, que dispõe sobre reforma de militar por 
incapacidade física. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto. Vamos proceder à votação do projeto pela chamada 
nominal dos Deputados, uma vez que o painel não apresenta condições 
técnicas para ser utilizado. 

O Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta)-(- Faz a chamada.) 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Paulo Pettersen - Carlos Pimenta - Antônio Andrade 

- Hely Tarqüínio - Sebastião Navarro Vieira - Djalma Diniz - Olinto Godinho -
Rogério Correia - Luiz Fernando Faria - Durval Ângelo - Agostinho Patrús -
Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Cabo 
Morais - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor Viana -
Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Fábio Avelar- João Batista de Oliveira - Luiz 
Me~ezes -. Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Maria 
Jose Haue1sen - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Miguel Martini - Ronaldo 
Canabrava- Sargento Rodrigues- Sebastião Costa- Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente - Responderam "sim" 45 Deputados; não houve voto 
contrário. Está portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
Complementar n° 16/99. À Comissão de Redação. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 20/99, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que altera os arts. 7° e 21 da Lei 
Complementar n° 53, de 1°/12/99, que estabeleceu a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar Metropolitano. A Comissão 
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina 
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. 
Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
não poderia perder a oportunidade para explicar o projeto. Há dez dias, 
apresentamos um projeto na Casa que incluía a cidade de ltabirito, em que 
sou majoritário, na RMBH. Achei que estava fazendo uma boa coisa para a 
cidade. Eu e os Deputados entendemos que a inclusão de ltabirito na RMBH 
seria de grande valia para aquela cidade. 
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Mas, infelizmente, para surpresa minha - deixei para explicar à 
população de ltabirito nos últimos 30 dias, mas, como estive de licença desta 
Casa, não pude fazê-lo -, aconteceu uma revolta, por parte da população, 
devido a essa inclusão. 

Prefeito Municipal, candidato que apoiei durante a campanha, o Sr. Manoel 
da Mata teve a coragem de falar com a população de ltabirito que a tarifa da 
água ia aumentar, porque ltabirito seria incluída na RMBH; que a taxa de luz 
também ia aumentar por causa disso; que o número de assaltos ia aumentar; 
que iriam.ser construídas cadeias e presídios. 

Assustei-me com isso. Toda a população ficou contra, é lógico, em razão 
da maneira com que a situação foi colocada pelo Sr. Prefeito, pelos Srs. 
Secretários, enfim, por toda aquela corriola - vamos dizer assim - do Prefeito 
Manoel da Mota. No entanto, esse Prefeito também foi convidado para 
participar de um debate no canal que criei, a TV do Legislativo, mas não se 
dignou a vir. 

Essa oportunidade de ltabirito ingressar na região metropolitana não vai 
existir novamente. Essa cidade fica distante 54km da região metropolitana. A 
própria câmara de compensação iria ficar prejudicada, porque a tarifa de Belo 
Horizonte a ltabirito, ida e volta, de R$11 ,00, iria cair imediatamente para 
R$5,00. A população estaria pagando 50% mais barato. Por isso, acho, será 
difícil incluí-la em outra época. Mas somente o futuro poderá mostrar, não só 
à população de ltabirito mas também ao Prefeito, que foi uma grande perda a 
sua não-inclusão. Por isso mesmo, de público gostaria de agradecer a 
compreensão de todos os colegas Deputados, de alguns Vereadores que 
estiveram do nosso lado e da população de ltabirito. Tenho a certeza 
absoluta de que, no futuro, estaremos dizendo desta tribuna: população de 
ltabirito, vocês estão perdendo. Ainda mais agora que foi liberado um recurso 
para a construção de casas populares na região metropolitana. ltabirito iria 
recebê-lo, mas, já que o Prefeito Municipal, o Sr. Manoel da Mata, não quer, 
ltabirito não vai receber. 

Assim, fica aqui a justificativa para o projeto entrar. Na semana passada, 
um Deputado virou-se para mim e falou: "Alencar, começou a chover em 
ltabirito. Sabe de quem é a culpa? É do projeto que incluía ltabirito na região 
metropolitana". Todos me conhecem e sabem quanto faço, quanto luto pela 
cidade de ltabirito. Por isso não posso nem pude aceitar. Estou fazendo a 
vontade do Sr. Prefeito Manoel da Mata, a quem, no futuro, estaremos 
fiscalizando. 

Agradeço o voto favorável na tramitação desse projeto. Agradeço aos 
Deputados Dinis Pinheiro, lrani Barbosa, Eduardo Brandão, Agostinho, 

" Antônio Júlio, que fizeram um esforço concentrado para que pudéssemos 
c 
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~ aprovar e, se Deus quiser, sancionar o projeto, dando ao Prefeito Municipal o J 
~ que quer. 
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ltabirito, ao invés de conversar com as grandes, como Belo Horizonte, 

Betim, Contagem, vai continuar conversando com as pequenas. Até hoje não 
conseguiu nada na Zona da Mata, mas tenho a certeza de que, na região 
metropolitana, a minha ltabirito, cidade de que gosto, cidade que amo, estaria 
muito melhor. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 1. Com a palavra, o Sr. 
Secretário para proceder à chamada de votação nominal. 

O Sr. Secretário-(- Faz a chamada.). 
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes 

Deputados: 
Alberto Pinto Coelho - Paulo Pettersen - Carlos Pimenta - Antônio Andrade 

- Hely Tarqüínio - Bené Guedes - Sebastião Navarro Vieira - Djalma Diniz -
Olinto Godinho - Luiz Fernando Faria - José Braga - Durval Ângelo -
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira Júnior -
Ambrósio Pinto- Amilcar Martins -Antônio Carlos Andrada -Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Doutor 
Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo 
Hermeto - Elmo Braz - Fábio Avelar - lrani Barbosa - João Batista de Oliveira 
- João Leite - José Henrique - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Maria 
Tereza Lara- Miguel Martini- Rêmolo Aloise- Ronaldo Canabrava- Sargento 
Rodrigues - Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente- Votaram "sim" 47 Deputados, não houve voto contrário. 
Está aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei Complementar n° 20/99. À 
Comissão de Assuntos Municipais. 

Declarações de Voto 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, quero agradecer a 

esta Casa e lembrar que foi bom para os dois lados, para o Prefeito, que 
trabalhou e não entendeu que seria uma grande coisa ter ltabirito na região 
metropolitana. Quero agradecer ao Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto 
Coelho. O Prefeito de ltabirito quis retirar ltabirito. Taquaraçu queria entrar e 
conseguiu. Tiramos ltabirito e colocamos Taquaraçu, acertando a situação de 
Jabuticatubas, que agora também faz parte da região metropolitana. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a V.Exas. por atenderem a um apelo 
do Prefeito. 

Sr. Prefeito Municipal de ltabirito, quando as melhorias de ltabirito não 
chegarem, o senhor sabe que o culpado principal é o Sr. Manoel da Mota. 
Muito obrigado. 

O Deputado Fábio Avelar - Quero agradecer aos colegas e ao Deputado 
lrani Barbosa, que foi o relator dessa matéria. Com a aprovação do projeto do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, estamos reparando uma injustiça que 
houve com as cidades de Jabuticatubas e Taquaraçu de Minas. Com uma 
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emenda apresentada por mim e pelo Deputado Agostinho Silveira, 
conseguimos que esse erro fosse reparado. Conseguimos que, ao 
aprovarmos esse projeto, fossem incluídas novamente as cidades de 
Taquaraçu de Minas e de Jabuticatubas na região metropolitana. A 
aprovação de uma emenda incluía a cidade de Nova União, e, por um erro 
material, o Substitutivo n° 1, que foi aprovado, incluía essas duas cidades na 
região metropolitana. Com a aprovação dessa emenda, foram retiradas. 
Agora estamos exatamente reparando esse erro material, voltando a incluir 
as cidades de Taquaraçu de Minas e de Jaboticatubas na região 
metropolitana. Portanto, agradecemos aos nobres colegas que repararam 
esse erro. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, ninguém sabe nem 

viu o projeto que teria sido encaminhado a esta Casa pelo Governador Itamar 
Franco para a criação do Instituto de Terras. Alguns dizem que foi lido na 
reunião de sexta-feira, outros dizem que se encontra na Casa, mas ninguém 
sabe nem o viu. Nem o Presidente, nem sua assessoria, nem a Secretaria-
Geral da Mesa o viram. Como esse projeto faz parte do acordo, solicito a V. 
Exa. a suspensão dos trabalhos por uns 1 o minutos para que seja procurado 
na Casa, lido e anunciado nesta reunião ainda, para que haja tempo para sua 
tramitação e para que seja votado este ano. 

Gostaria de dizer que esse projeto chegou agora, porque a Sra. 
Procuradora Misabel Derzi fez o favor de segurá-lo por mais de dois meses. 
Gostaria ainda que a ilustre Procuradora tivesse dado a esse projeto a 
importância que dá às badalações, quando tem de defender Furnas e a 
moratória nos canais de televisão na frente dos repórteres de nossa cidade. 
Trata-se de um acordo do Governador Itamar Franco com os pobres do 
Estado, com o MST. Gostaria que a Procuradora tivesse dado a esse projeto 
a importância que dá às badalações em suas andanças, em palestras e mais 
palestras, esquecendo-se de que o povo de Minas Gerais está sendo 
excluído, exclusivamente por sua omissão. Como dizem que o projeto já se 
encontra na Casa, solicito a V. Exa. a suspensão dos trabalhos por 1 ~ 
minutos, para que o povo de Minas Gerais saiba se o projeto ainda vai 
tramitar ou se o povo de Minas Gerais vai ser levado na conversa. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem suscitada pelo 

Deputado João Batista de Oliveira, a Presidência vai suspender os trabalhos 
por 10 minutos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga)- Estão reabertos os trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de 
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agradecer à Mesa Diretora pela suspensão dos trabalhos. Finalmente, o 
projeto apareceu. Ele continua, como sempre, adormecido na Secretaria da 
Casa Civil. Há um compromisso firmado entre o Líder do Governo, Deputado 
Alberto Pinto Coelho, e o Secretário Adjunto para que o projeto chegue a esta 
Casa ainda nesta tarde. Reitero as minhas solicitações à Mesa de que seja 
mantido, pelo setor competente, um plantão, para que ele seja encaminhado, 
ainda hoje, à Imprensa Oficial, para ser publicado, uma vez que faz parte do 
acordo de votação da pauta mínima. Caso contrário, poderemos correr o 
risco de não votar outros projetos, até por falta de "quorum", pois, uma vez 
rompido o acordo, não podemos garantir outras matérias. Agradeço a V. Exa. 
e aos colegas que tiveram a paciência de esperar. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 528/99, do Deputado Carlos 
Pimenta, que dispõe sobre o serviço Disque Denúncia de Agressões ao Meio 
Ambiente no território do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação com as 
Emendas n°s 2 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça, e com a 
Subemenda n° 1, que apresenta, à Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A 
Comissão de Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 2 a 4 e a Subemenda n° 1 à Emenda no 1, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação 
da Subemenda n° 1, fica prejudicada a Emenda n° 1. Fica, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 528/99 com as Emendas n°s 2 a 4 
e a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. À Comissão de Meio Ambiente. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 620/99, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, que dispõe sobre a pensão por morte de contribuinte 
obrigatório da Caixa Beneficente dos Ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito-
CBGC. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto 
com as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Administração 
Pública opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 4, da Comissão de 
Justiça, e 5, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina 
pela aprovação do projeto com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela 
Comissão de Justiça, e 5, da Comissão de Administração Pública. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem 
à Mesa requerimento do Deputado Eduardo Brandão, solicitando a votação 
destacada das Emendas n°S 1, 2 e 5. A Presidência defere o requerimento, 
de conformidade com o inciso XVIII do art. 232 do Regimento Interno. Em 
votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados que o 
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 a 5, que receberam parecer pela aprovação, 
salvo destaques. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 1, destacada, 
que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a 
Emenda n° 2, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 5, destacada, que recebeu parecer pela 
aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei 
n° 620/99 com as Emendas n°s 3 e 4. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 78/99, do Deputado Marcelo 
Gonçalves, que limita o valor da multa de mora decorrente do 
inadimplemento da obrigação do pagamento pelo serviço de abastecimento 
de água e coleta de esgoto da COPASA-MG. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Designado novo relator em 
Plenário, o Deputado Wanderley Ávila solicitou o prazo regimental para emitir 
parecer. A Presidência indaga a S. Exa. se está em condições de emitir o seu 
parecer. 

O Deputado Wanderley Ávila - Estou em condições, de fazê-lo Sr. 
Presidente. 

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 78/99 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Marcelo Gonçalves, tem como 
objetivo limitar o percentual da multa de mora decorrente do inadimplemento 
do pagamento dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, 
prestados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG. 

O projeto foi aprovado no 1° turno, com a Subemenda n° 1 à Emenda no 1, 
e enviado à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para 
receber parecer de 2° turno, a qual perdeu o prazo para fazê-lo. Atendendo a 
requerimento do autor, publicado em 25/11/99, a proposição foi encaminhada 
ao Plenário para receber parecer de 2° turno, nos termos do § 2° do art. 145 
do Regimento Interno. 

Cabe-nos, também, elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é 
parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto original tem por objetivo limitar a multa de mora decorrente do 

atraso no pagamento da conta mensal de água e esgoto. 
A Subemenda n° 1, da Comissão de Defesa do Consumidor, à Emenda no 

1, apresentada em Plenário, objetivou ampliar o alcance do projeto, 

~--------------------------------------------~ 
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estabelecendo que o percentual da multa de mora é de 2% para todos os 
serviços públicos, prestados diretamente ou mediante concessão ou 
permissão. 

Sobre esse aspecto, cabe ressaltar que a multa de mora tem por finalidade 
desestimular o inadimplemento, num sentido mais educativo, e não 
incrementar a receita ou o enriquecimento. Portanto, a principal fonte de 
receita de qualquer empresa ou entidade deve advir de sua atividade 
operacional, ou seja, da tarifa ou valor pago pelo usuário do serviço. 

Podemos também fazer uma analogia com o estabelecido pelo § 1° do art. 
52 da Lei Federal n° 9.298, de 1996, que alterou a redação da Lei Federal n° 
8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Defesa do Consumidor. O citado 
dispositivo reduziu de 10% para 2% a multa de mora relativa ao 
"fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou 
concessão de financiamento ao consumidor". Tal regra tem sido aplicada 
também pelos tribunais às relações de consumo e à prestação de serviços 
públicos. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 78/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 78/99 
Limita o pagamento de mora decorrente do inadimplemento da obrigação 

de pagamento pelo serviço de abastecimento de água e coleta de esgoto da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais- COPASA-MG. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A multa de mora decorrente do inadimplemento de obrigação de 

pagamento dos serviços públicos, prestados diretamente ou mediante 
concessão ou permissão, não será superior a 2% (dois por cento) do valor do 
débito. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, 
portanto, aprovado, ~m 2° turno, o Projeto de Lei n° 78/99 na forma do 
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 90/99, do 

Deputado Miguel Martini, que institui o selo de fiscalização dos atos notariais 
e de registro e dá outras providências. Em discussão, o parecer. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
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Aprovado. À sanção. 
Declaração de Voto 

O Deputado Miguel Martini - Queria deixar registrado que tivemos, 
finalmente, a redação final do Projeto de Lei n° 90, de minha autoria, que 
institui em Minas Gerais o selo de fiscalização. Em conseqüência desse 
projeto, teremos, com toda a certeza, uma maior transparência das coisas 
públicas, principalmente dos atos cartoriais. 

Teremos, certamente, até mesmo um aumento de arrecadação, teremos a 
viabilização da gratuidade da certidão de nascimento e de óbito, teremos 
mais segurança em todos os documentos que precisarem de reconhecimento 
de firma ou que tiverem exigência de passar pelo cartório. 

Enfim, Minas Gerais vai fazer escola, com toda a certeza, e o Brasil inteiro 
quererá copiar esse projeto, até porque é uma alternativa, uma solução, para 
o problema da gratuidade da certidão de nascimento e de óbito. 

Gostaria, ainda, de falar sobre o Projeto de Lei n° 89, que também é de 
minha autoria e que, na semana passada, esteve em votação. Saíram, na 
imprensa, algumas matérias equivocadas quanto a esse projeto. O meu 
projeto de lei não é um projeto de cartórios, não é um projeto de "trem da 
alegria"; é um projeto que simplesmente autoriza o Poder Executivo a 
celebrar convênios. É esse o projeto. E, em conseqüência de ser esse o 
projeto, foi-lhe apresentado um substitutivo que fala dessa questão que estão 
chamando de "trem da alegria" e que não é de minha autoria. Estaremos 
trabalhando pela retirada desse substitutivo ou, possivelmente, até pela sua 
derrota. O que queremos ressaltar é que esse Projeto n° 89 não é um projeto 
de "trem da alegria". Vamos dizer assim: os vagões foram nele anexados, 
mas ele apenas autoriza a celebração de convênios. 

Sei que muitos da mídia estão bem informados e estão noticiando dessa 
maneira, mas algumas matérias saíram equivocadas, nesse sentido. Daí 
porque estamos dando esses esclarecimentos cabais, e, quando for 
aprovado ou rejeitado e retirado, isso poderá ser claramente verificado. 

O Projeto de Lei n° 90 representou um grande avanço para Minas Gerais e 
o n° 89 será de grande alcance também. O substitutivo é que tem de ser ou 
retirado ou melhorado. Da forma como está, também encaminhamos 
contrário a ele. Não tenho responsabilidade quanto a esse substitutivo, mas 
apenas com o projeto original. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Costa - Quero apresentar, nesta questão de ordem, 

um requerimento, que é do seguinte teor:(- Lê:) 
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais, o Deputado que este subscreve, na forma regimental, considerando: 
1 - as inúmeras e acentuadas manifestações de repúdio apresentadas pelo 

Exmo. Sr. Governador do Estado contra medidas governamentais que 

-\ 

~------------------------------~----------~ 
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redundem em aumento da carga tributária; 

2 - as inúmeras e não menos acentuadas promessas de campanha do 
então candidato e hoje Governador Itamar Franco, no sentido de que a 
sociedade poderia ficar tranqüila porque, em seu governo, não haveria 
cobrança de tributos, taxas ou quaisquer outras formas de arrecadação da 
máquina estatal que atingisse segmentos sociais considerados prioritários 
para o desenvolvimento do Estado; 

3 - a declaração do Exmo. Sr. Governador, dando conta de que não sabia 
que o projeto remetido à Assembléia continha cobrança de taxas, entre 
outras, de asilos e similares, banco de olhos, posto de coleta de sangue, bem 
como não sabia, até mesmo, dos valores apontados pela proposta elaborada 
pelos técnicos da Secretaria da Fazenda; 

4 - a matéria publicada pelo Diário Oficial, edição de sexta-feira, 1 O de 
dezembro passado, sob o título "Cobrança de taxas será revisada -
Governador quer debater a reformulação dos projetos", pela qual o próprio 
Presidente desta Casa informa que "o Governador não tinha conhecimento 
de algumas distorções na cobrança dessas taxas, principalmente pelas 
Secretarias de Agricultura, Fazenda e Saúde"; 

5 - que o Presidente desta Assembléia Legislativa, em passado recente e 
como Líder do PMDB, sempre acusou a prática useira e vezeira dos 
governos estaduais que teimam em remeter à análise dos Deputados, no 
apagar das luzes de uma sessão legislativa e às vésperas de recesso 
parlamentar, projetos em regime de urgência, cujos conteúdos exigem 
acurada e percuciente discussão; 

6 - que é de se esperar que o Exmo. Sr. Governador, retornando de 
necessárias e constantes viagens e mais tranqüilo após a azáfama gerada 
pela distribuição das missões relativas à Embaixada Brasileira em Paris e ao 
escritório de Representação do Governo do Estado na cidade do Rio de 
Janeiro, tendo tomado conhecimento das distorções ao projeto feitas pelas 
Secretarias sob sua direta supervisão, chame a si a responsabilidade de 
solucionar tal impasse, 

Requer, 
1 - que a Presidência desta Casa, em coerência com o que sempre 

defendeu em seus quatro mandatos, solicite ao Exmo. Sr. Governador do 
Estado que retire de tramitação o Projeto de Lei n° 705/99; 

2 - que seja remetida ao Chefe do Poder Executivo cópia de inteiro teor 
deste requerimento. 

Salas das Reuniões, 13 de dezembro de 1999". 
Está assinado por mim, Sr. Presidente, este requerimento, que encaminho 

a V. Exa. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente - A Presidência solicita ao nobre Deputado Sebastião 

Costa que formalize o seu requerimento. 
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Encerramento 

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência 
encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de logo 
mais, às 20 horas, nos termso do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 62a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 13/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Doutor Viana 

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1a Fase: Designação de comissão- Composição da Mesa- Registro de 
presença - Destinação da 1 a Fase - Execução do Hino Nacional - Palavras do 
Deputado Arlen Santiago - Palavras do Delegado Agílio Monteiro Filho -
Palavras do Sr. Presidente - Entrega de placa - 2a Fase: Palavras do Sr. 
Presidente - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús 

- Aílton Vilela - Alberto Bejani - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar 
Martins - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo 
Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Fábio Avelar -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marcelo 
Gonçalves - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olívia - Mauri 
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira- Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado João Pinto Ribeiro, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1 a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

~------------------------------------------------~ 
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passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, destinada a homenagear 
o Delegado Agílio Monteiro Filho. 

Designação de Comissão 

1518 

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Dalmo Ribeiro 
Silva e Eduardo Daladier para, em comissão, conduzirem ao Plenário o 
homenageado, as autoridades e os demais convidados que se encontram no 
Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência convida a 

tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Ariosvaldo Campos Pires, 
representando o Ministro da Justiça, Sr. José Carlos Dias; Delegado Agílio 
Monteiro Filho; Deputado Federal Mauro Lopes, Secretário de Estado da 
Segurança Pública; Francisco de Assis Figueiredo, 1°-Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado; Roberto Camargo Scalise, Superintendente 
Regional da Polícia Federal em Minas Gerais; Delegado Nílton Ribeiro, 
Superintendente-Geral da Polícia Civil; Deputado Federal Ronaldo 
Vasconcellos; e Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que deu 
origem a esta homenagem. 

Registro de Presença 
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, em Plenário, do 

Deputado Federal Genésio Bernardino, Diretor-Geral do DNER e ex-
Presidente desta Casa. 

Destinação da 1a Fase 
O Sr. Presidente - Destina-se esta fase da reunião a homenagear o 

Delegado Agílio Monteiro Filho, ex-Superintendente Regional em Minas 
Gerais e atual Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal em Brasília. 

Execução do Hino Nacional 
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução 

do Hino Nacional. 
- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Palavras do Deputado Arlen Santiago 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa; Exmo. Sr. Dr. Ariosvaldo Campos Pires, representando o Ministro 
de Estado da Justiça, José Carlos Dias; caro homenageado e amigo Dr. 
Agílio Monteiro Filho, Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; 
Exmo. Sr. Deputado Mauro Lopes, Secretário de Estado da Segurança 
Pública; Exmo. Sr. Francisco de Assis Figueiredo, 1 °-Vice-Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado; Exmo. Sr. Dr. Roberto Camargo Scalise, 
Superintente Regional da Polícia Federal em Minas Gerais; Exmo. Sr. 
Delegado Nílton Ribeiro, Superintendente Geral da Polícia Civil; Exmo. Sr. 
Deputado Federal Ronaldo Vasconcellos; Exmo. Sr. Paulo César de Oliveira; 
Srs. Deputados; Sras. Deputadas; senhoras e senhores; como representante 
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do povo mineiro neste parlamento, temos tido uma v1sao crítica com 
relação à política adotada pelo Palácio do Planalto. Entretanto, por uma 
questão de justiça, devemos reconhecer que uma decisão emanada de 
Brasília ganhou aprovação unânime dos brasileiros: a nomeação do 
Delegado Agílio Monteiro Filho, o nosso homenageado desta noite, para o 
cargo de Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal. 

Não há dúvida de que, dada a importância que representa para a 
população, a segurança pública, tal como a educação e a saúde, deve ser 
prioridade de qualquer governo minimamente comprometido com o povo; por 
isso mesmo, figura na Carta Magna brasileira entre os deveres precípuos do 
Estado. Com efeito, entre outras atribuições, é à Polícia Federal que cabe, 
conforme estabelece o art. 144 do texto constitucional vigente, "apurar 
infrações penais contra a ordem política e social", bem como "prevenir e 
reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o 
descaminho". É exatamente para dar curso a esse mandamento da Lei Maior, 
Dr. Agílio, que lhe renovamos o apelo para que seja instalado um posto da 
Polícia Federal em Montes Claros. Como têm mostrado as CPis do 
Narcotráfico - a federal e a mineira -, é gigantesco o arsenal de que dispõem 
os que traficam, fazendo-se necessário fustigá-los com pertinácia e 
determinação. 

Não temos dúvidas de que, agora à frente da instituição e consciente da 
ameaça que paira sobre a população norte-mineira, V. Exa. não poupará 
esforços para tornar real essa nossa antiga aspiração, pela qual temos lutado 
renhidamente, desde a época em que éramos Presidente da Associação 
Mineira dos Municípios da SUDENE. 

Estamos convencidos de que só assim haveremos de desbaratar a rede de 
traficantes e aliciadores de menores para a prostituição infantil a qual se vem 
alastrando pelo Norte de Minas. 

Senhoras e senhores, como todos sabemos, de natureza mais cerebral, a 
Polícia Federal é uma autêntica central de inteligência, que realiza um 
trabalho primordialmente voltado para a investigação. Tem, pois, uma função 
que requer perícia, habilidade política e, sobretudo, discrição - atributos que 
combinam bem com o jeito de ser da gente das Alterosas e sobejam no perfil 
de nosso homenageado. 

Nascido nesta Capital - no velho Bairro da Concórdia -, o Dr. Monteiro Filho 
é mais do que "prata da casa": é "diamante sem jaça", que brotou de nossas 
Minas Gerais - este celeiro inesgotável de pedras preciosas e valores 
humanos - para brilhar intensamente em todo o Brasil. 

Avesso a qualquer tipo de ostentação, como todo bom mineiro, o Dr. Agílio 
tem como traço marcante a eficiência e a discrição e sempre age sem fazer 
alarde. Por certo, encaixa-se como uma luva na definição famosa de Alceu 
Amoroso Lima acerca da gente destas montanhas: "O filho das Alterosas não 
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é homem de superfície nem de aparência. Não é homem de se contentar 
com enfeites, com adjetivos ou com acessórios. É homem de coisas 
autênticas, sólidas, profundas. O homem do substantivo. Coisa pouca, mas 
de lei". Assim é o Dr. Monteiro: um agente da lei, sóbrio e comedido, que 
jamais se deixa seduzir pelas luzes multicoloridas dos holofotes. 
Mineiramente, realiza seu trabalho com seriedade e competência. Entretanto, 
o nosso homenageado é também homem profundamente ligado ao lar. Há 
anos militando na carreira, jamais se esqueceu dos que lhe são caros, 
mesmo agora que está radicado em Brasília. Poucos sabem, como ele, 
conciliar a função profissional com a de chefe de família. Casado há quase 
três décadas com Dona Sandra Nelma, esposa extremosa de todas as horas, 
foi dessa união que nasceram Cássia Juliana, Ana Raquel e Messias 
Antônio. Este último rebento, que não sem razão tem o nome de Messias -
"ungido", em hebraico -, certamente está predestinado a dar continuação ao 
trabalho do pai e do avô - o velho Agílio Monteiro-, de saudosa memória. 

Filho e neto de policiais, o Delegado Agílio, na sua trajetória existencial, 
chegou a exercer o magistério, durante algum tempo, como professor de 
Geografia. Acabou preferindo viver, "in loco", a geografia do Brasil, pois, 
como profissional da Polícia Federal, prestou serviços em vários lugares do 
território nacional: na Bahia, em Goiás, no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
Agora é Brasília que o convoca para um desafio maior. 

Sua fulgurante carreira iniciou-se exatamente em 1973, quando, por meio 
de concurso, ingressou na agremiação. Nessa oportunidade, já fazia Direito, 
curso que contribuiu enormemente para aprimorar e consolidar seus 
conhecimentos jurídicos, além de aprofundar-lhe o senso inato de justiça e 
cidadania, requisitos indispensáveis para o exercício pleno da profissão que 
escolhera. 

De lá para cá, tem sido brilhante a escalada desse belo-horizontino que, 
rápido, galgou postos de relevância dentro da instituição e, por méritos 
próprios, chegou ao cargo de Superintendente Regional. Sob sua 
coordenação durante mais de cinco anos, a Superintendência Regional da 
Polícia Federal em Minas Gerais, hoje sob o comando firme e competente do 
Dr. Roberto Camargo Scalice, alcançou índices de eficiência jamais vistos. E 
o mais importante: o infatigável Delegado sempre agiu com transparência, 
em consonância com a lei e respeitando os ditames constitucionais da 
cláusula pétrea que assegura os direitos intocáveis da pessoa humana. 
Buscando, com determinação, a paz e a harmonia sociais, esse paladino da 
legalidade tornou-se modelo de policial comprometido com o bem comum e 
com a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. 

Em nome da lei, desmantelou redes de prostituição infantil, fustigou 
traficantes de drogas, reprimiu marginais, desbaratou tramas sórdidas, 
desvendou crimes do "colarinho-branco" engendrados nos porões labirínticos 
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dos poderosos. 

O seu método de trabalho sempre se pautou pela lisura, pela firmeza e pela 
habilidade. Mesmo lidando com infratores da lei, nunca perdeu a serenidade, 
o equilíbrio e a postura cortês. Não sem razão, é conhecido por todos como 
"o diplomata". 

Na rica folha de serviços desse eminente mineiro que se fez por seu 
próprio valor, sobressaem ações marcantes, entre as quais se destaca a 
apuração da fraude no vestibular da UFMG, em 1980, e o assassinato de 
índios xacriabás, em Minas, fato esse que ensejou o primeiro júri federal no 
Estado. 

Em meio a tantos trabalhos que marcaram a biografia de nosso 
homenageado, existe um cuja lembrança faz aflorar nele viva emoção: a 
passagem de Sua Santidade o Papa João Paulo 11 por Belo Horizonte, em 
1980. Foi o Dr. Monteiro Filho, então Chefe da Delegacia de Ordem Política e 
Social, o responsável pelo impecável e bem-sucedido planejamento 
operacional da segurança do Papa em nossa Capital. 

A respeito do Delegado Agílio, pode-se dizer, como se costuma falar na 
gíria policial, que é um autêntico "asa-branca": é um profissional incorruptível, 
que se pauta pela retidão de caráter, pela honestidade e pela correção. 

Sem dúvida, ao ser indicado para o comando da Polícia Federal, foram 
essas as razões que o levaram a tão alto posto. Ninguém duvida de que é o 
homem certo no lugar certo, e sua designação constitui um dos poucos 
acertos da política fisiologista de barganhas e relações incestuosas praticada 
por Brasília. 

Ao curvar-se diante desse mineiro ilustre, que está predestinado a altear 
mais ainda a gente destas montanhas para além de seus umbrais, esta Casa 
reconhece o valor de um de seus filhos mais representativos: um homem que 
faz questão de agir com discrição e sem alarde. Sua grandeza está 
exatamente nisto: fazer-se pequeno sendo grande. 

Parabéns, Dr. Agílio! Ao prestar-lhe esta homenagem, a Assembléia de 
Minas tem o orgulho de cumprimentá-lo por sua postura ilibada e pelo 
trabalho eficiente que realizou entre nós. 

Agora em Brasília, num universo bem maior, o desafio, por certo, é 
gigantesco. Não obstante, dada a sua competência, já inteiramente 
comprovada, não temos dúvidas de que ele será superado. 

De qualquer forma, os parlamentares deste Legislativo lhe desejam sorte e 
o mais belo horizonte na sua caminhada à frente da Polícia Federal. Muito 
obrigado. 

Palavras do Delegado Agílio Monteiro Filho 
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assembléia 

Legislativa; Exmo. Sr. Dr. Ariosvaldo de Campos Pires, representante do 
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, Dr. José Carlos Dias; Exmo. Sr. 
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Deputado Mauro Lopes, Secretário de Estado da Segurança Pública; 
Exmo. Sr. Dr. Francisco de Assis Figueiredo, meu ex-professor, Vice-
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Exmo. Sr. Dr. Roberto Camargo 
Scalice, meu amigo Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais; 
Exmo. Sr. Delegado, também nosso amigo, Dr. Nílton Ribeiro, 
Superintendente-Geral da Polícia Civil; Exmo. Sr. Deputado Arlen Santiago, 
caríssimo amigo do Norte de Minas, autor do requerimento que deu origem a 
esta homenagem; Exmo. Sr. Deputado, amigo de caminhada em Brasília, Dr. 
Ronaldo Vasconcellos; demais Deputados, ilustres convidados, amigos do 
DPF, meus familiares, todos os que me honram com sua presença, natural 
desta Capital, ingressei no serviço público como funcionário contratado do 
DETRAN-MG em 1967 e no Departamento de Polícia Federal, por intermédio 
de concurso público, em 1973, no cargo de agente de Polícia Federal, tendo 
como primeira lotação a histórica cidade de Salvador, onde dei meus 
primeiros passos na carreira e na instituição, com humildade e vibração, certo 
de estar contribuindo, como cidadão e profissional, com a causa da 
sociedade brasileira. 

Depois de passar por outros Estados da Federação, retornei a Belo 
Horizonte feliz e ansioso e - por que não dizer? - mais experiente, o que, para 
mim, não foi apenas um passo na carreira, mas a realização de um sonho. 
Em 1979, por intermédio de concurso público, galguei o cargo de Delegado 
de Polícia Federal, tendo como primeira lotação a Delegacia de Prevenção e 
Repressão a Entorpecentes, em nossa Superintendência em Minas Gerais. 
Como Delegado, tive o privilégio de trabalhar em diversas delegacias, como a 
Delegacia de Polícia Fazendária, no Rio de Janeiro, e, em seguida, como 
Coordenador Policial no Estado de Minas Gerais, até assumir, em 1993, o 
cargo de Superintendente Regional em Minas Gerais, sendo, este ano, 
honrado pelo Exmo. Sr. Presidente da República com o convite para assumir 
a função máxima dentro da instituição: o cargo de Diretor-Geral do 
Departamento de Polícia Federal. Nesse novo desafio pude vislumbrar a 
enorme responsabilidade de dirigir uma instituição composta de mais de 98 
unidades centrais e descentralizadas, espalhadas por nosso imenso território, 
num quadro de complexas atribuições. 

Constituí, dentro da atividade-fim do Departamento de Polícia Federal, 
como meta principal, o combate ao narcotráfico, obtendo uma resposta 
positiva, praticamente a triplicação da quantidade de drogas apreendidas 
neste ano, comparativamente a 1998. É dessa forma que o Departamento de 
Polícia Federal cumpre seu papel, em estreita colaboração com as demais 
instituições, atuando diretamente no combate ao crime organizado e 
impedindo que expressivas quantidades de drogas ilícitas se espalhem pelo 
País, o que aumenta a violência urbana e a criminalidade de modo geral. 

Não poderia receber esta homenagem sozinho, gostaria de compartilhar 
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esta honraria com todos os colegas policiais federais que, como eu, 
labutam em todo o território nacional, fazendo da instituição um instrumento 
de atuação firme e competente contra o crime organizado. Por medida de 
justiça e gratidão, registro, nesta oportunidade, que a experiência adquirida 
neste Estado me capacitou, sem sombra de dúvida, para galgar, entre outros 
igualmente honrosos cargos, o cargo de Diretor-Geral do Departamento de 
Polícia Federal. 

Agradeço, muitíssimo sensibilizado, ao Exmo. Sr. Deputado Anderson 
Adauto, Presidente da Assembléia Legislativa, ao Deputado Arlen Santiago, 
autor do requerimento de concessão desta homenagem a mim deferida, bem 
como aos demais Deputados que aprovaram tamanha distinção e, na 
condição de policial federal, quero colocar-me ao inteiro dispor de toda a 
sociedade mineira, pois estou certo de que o futuro da Polícia Federal e das 
demais instituições públicas será pautado pelos princípios da supremacia da 
lei e da ordem. 

Finalizando, gostaria de informar ao povo mineiro que conseguimos, junto 
ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Justiça, bem como junto ao Sr. 
Presidente da República, a criação de mais 21 delegacias no território 
nacional, sendo certo que 3 dessas delegacias serão instaladas em Minas 
Gerais. Para adiantar para o autor dessa homenagem, uma delas será em 
Montes Claros. Muito obrigado. 

Palavras do Sr. Presidente 
Autoridades da Mesa, senhor homenageado, Srs. Deputados, familiares e 

amigos do homenageado, senhores policiais que também vieram, assim 
como nós, da Assembléia, prestar uma homenagem ao Diretor-Geral da 
Polícia Federal, há poucos dias, fizemos realizar nesta Casa um ciclo de 
debates sobre segurança pública, ocasião em que discutimos os recursos de 
que hoje dispomos no setor, bem como as demandas de nossa sociedade. 

Entre as conclusões a que então chegamos, destaca-se aquela sobre o 
acerto da norma constitucional vigente, que faz do Estado o responsável pela 
segurança da população. Concluímos, em conformidade com a Carta Magna, 
que devemos valorizar os órgãos oficiais existentes, em vez de partir para 
outras soluções, como os sistemas privados de segurança. 

Ocorre que, paralelamente, temos em curso nesta Assembléia a Comissão 
Parlamentar de Inquérito do Narcotráfico, incumbida de averiguar fatos e 
identificar responsabilidades nesse que é um dos mais graves problemas do 
atual panorama brasileiro. 

O Dr. Agílio disse isso, com muita propriedade. Fico feliz ao ouvir, da 
tribuna desta Casa, que essa é uma das suas prioridades como Diretor-
Geral. 

Pois a reunião especial de hoje, em que estamos homenageando o Dr. 
Agílio Monteiro Filho, Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, é 
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uma extensão desse processo: colocamos em prática a valorização 
preconizada, ao mesmo tempo que atestamos a importância da intervenção 
policial na solução da matéria objeto da CPI. 

Trata-se, na verdade, de um sistema de parceria que o Legislativo mineiro 
vem estabelecendo com instituições como a Polícia Federal, o qual nos tem 
possibilitado exercer, com êxito, a representação popular, e com outras 
entidades e em outras áreas de atuação desse parlamento, no âmbito de 
CPJs ou não. No caso específico dessa CPI, nossa parceria com o órgão será 
de fundamental importância para chegarmos aos bons resultados que o povo 
mineiro exige e espera, quais seja a diminuição do tráfico e de todo o ciclo 
perverso que dele resulta e que tanto prejudica a nossa sociedade. 

Os corpos policiais de elite são a marca registrada das nações modernas. 
Nomes como o FBI, nos Estados Unidos, a Scotland Yard, na Grã-Bretanha, 
e a lnterpol, na comunidade internacional, já se incorporaram à tradição e ao 
ideário dos povos. Na mesma linha, e guardadas as proporções da realidade 
brasileira, temos entre nós o Departamento de Polícia Federal. 

Seria redundante listar aqui as atividades do órgão, inclusive os serviços 
que presta à comunidade. Vamos lembrar, apenas, que vão do controle de 
empresas de segurança privada ao registro e ao recadastramento de 
estrangeiros, passando pelo controle de produtos qu1m1cos, pelo 
fornecimento de certidões, pela emissão de passaportes e pela concessão de 
porte de armas. Por outro lado, entre as suas operações que merecem 
destaque estão a apreensão de drogas e produtos químicos, bem como a 
destruição de pistas de pouso clandestinas. 

É forçoso reconhecer que a Polícia Federal, a exemplo do País, encontra-
se numa encruzilhada. Se a área social brasileira se ressente da falta de 
projetos e investimentos em benefício do povo, o órgão sofre com a carência 
de recursos humanos e materiais para cumprir sua missão. No entanto, é 
auspicioso verificar que o que falta em número sobra em qualidade na Polícia 
Federal; prova disso é termos, como seu dirigente máximo, um homem da 
estatura moral e profissional do Dr. Agílio Monteiro Filho. 

Nosso homenageado é mineiro e titular de todas as características de que 
nos orgulhamos na mineiridade. Policial de carreira, fez dela seu apostolado. 
Sua folha de serviços o levou a postos sempre mais altos, culminando com a 
posição que agora detém. 

No momento em que nos preparávamos para prestar-lhe esta homenagem, 
chegou-nos às mãos texto de entrevista dada por ele à revista "Rota 
Federal", editada pelo órgão que dirige. A par da justeza do posicionamento, 
chamou-nos a atenção o seguinte trecho, que pedimos vênia para citar. 
Declarou o Dr. Agílio: "Entendo que é altamente salutar que se tenha uma 
força-tarefa para o combate ao tráfico. Mas entendo também que, com a 
mesma intensidade, devem ser criadas forças-tarefas para a prevenção e a 
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recuperação dos viciados. A nosso ver, bastaria tal afirmação para 
ratificar a competência e o profissionalismo de nosso homenageado. 
Consciente de que a atividade policial é de natureza complexa, pois lida com 
matéria delicada, como são os direitos humanos, ele vem enfatizar que a 
repressão ao crime pode ser legitimada por correspondentes investimentos 
também na área social. Combater a disseminação das drogas, sim; amparar 
o usuário e livrá-lo do inferno do vício, também. É o que nos mostra esse 
homem a quem temos o privilégio de recepcionar no Legislativo mineiro. 

Aliás, aqui mesmo nesta Assembléia, Dr. Agílio, há testemunhas de seu 
valor, e, de um entre muitos, gostaríamos de citar o caso da ilustre Deputada 
Maria Olívia, que foi sua colega de faculdade, sua amiga e admiradora desde 
então. É uma referência simpática que gostaríamos de fazer, pois representa 
mais um elo de aproximação entre o nosso homenageado e esta Casa. 
Parabéns, Deputado Arlen Santiago, autor do requerimento que originou essa 
solenidade! Obrigado, Dr. Agílio Monteiro Filho, pelo trabalho de excelência 
que executa em prol da Nação. Obrigado, ainda, por permanecer fiel às suas 
raízes mineiras, não descurando da modéstia que identifica os homens de 
valor. Em nome de seus coestaduanos, a Assembléia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais vem prestar-lhe tributo de admiração e de sincero 
reconhecimento. Muito obrigado. 

Entrega de Placa 
O Sr. Presidente - Em nome de todos os Deputados, a Presidência tem a 

honra de entregar ao Delegado Agílio Monteiro Filho uma placa alusiva a esta 
homenagem, com os seguintes dizeres: "Ao Delegado Agílío Monteiro Filho, 
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal em Brasília, organismo que 
cumpre missão estratégica na área da segurança pública e na salvaguarda 
dos interesses maiores da sociedade brasileira, a homenagem da 
Assembléia Legislativa pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
mineira, quando do exercício do cargo de Superintendente Regional da 
Polícia Federal em Minas Gerais. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 1999". 

A Presidência gostaria de convidar o Deputado Arlen Santiago para que 
faça, juntamente com a Presidência da Assembléia, a entrega da placa ao 
nosso homenageado. 

- Procede-se à entrega da placa. 
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta os seus agradecimentos às 

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença. 
23 Fase 

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da 1 a Fase, a Presidência passa à 
23 Fase da 23 Parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o 
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O Sr. Presidente - Não havendo outras matérias a serem apreciadas, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de amanhã, dia 14, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital 
de convocação, e para a reunião ordinária da mesma data, às 14 horas, com 
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na 
edição de 14/12/99.). Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 107a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo, Gil Pereira, 

Antônio Júlio e Alencar da Silveira Júnior 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei n°s 772 a 779/99 - Requerimentos n°s 1.030 a 
1.034/99 - Requerimentos dos Deputados Alberto Bejani, Elbe Brandão, 
Paulo Pettersen, Márcio Cunha e outros (2), Elaine Matozinhos e outros e 
João Paulo - Proposição Não Recebida: Projeto de lei do Deputado Chico 
Rafael - Comunicações: Comunicações dos Deputados Hely Tarqüínio, 
Marcelo Gonçalves e Luiz Tadeu Leite - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Agostinho Patrús, Sebastião Costa, Maria Tereza Lara, Carlos 
Pimenta e Luiz Tadeu Leite- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de 
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 29/99 - Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei 
Complementar no 58 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Indicação do Sr. Hérzio Geraldo Bottrel Mansur para o Cargo de Presidente 
da Fundação de Arte de Ouro Preto- FAOP- Comissão Especial para Emitir 
Parecer sobre a Indicação, do Sr. Wilton Braga de Oliveira para o Cargo de 
Diretor-Geral do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais -
IPEM-MG - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados João Paulo; Elaine Matozinhos e outros; e 
Márcio Cunha e outros (2); deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: 
Parecer da Comissão Especial sobre a Indicação do nome do Sr. José Felipe 
Motta para o Cargo de Diretor-Geral da CODEVALE; questões de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para 
votação; requerimento do Deputado Durval Ângelo; discursos dos Deputados 
Durval Ângelo, João Leite, Márcio Kangussu e Sebastião Costa; rejeição do 
requerimento; verificação de votação; ratificação da rejeição; questão de 
ordem; votação secreta; aprovação do parecer; declaração de voto - Questão 
de ordem - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de 
Proposições: Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
528/99; discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Hely Tarqüínio; 
aprovação; questões de ordem; verificação de votação; inexistência de 
"quorum" para votação; anulação da votação; chamada para recomposição 
de "quorum"; existência de "quorum" para votação; renovação da votação; 
aprovação; verificação de votação; existência de "quorum" para discussão; 
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anulação da votação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei no 
755/99; apresentação das Emendas n°s 5 e 6; encerramento da discussão -
Chamada para verificação de "quorum"; existência de "quorum" para votaçã~ 
- Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de Lei no 528/99, 
renovação da votação; aprovação; verificação de votação; inexistência ~e 
"quorum" para votação; anulação da votação; questão de ordem; suspensao 
e reabertura da reunião; requerimento do Deputado Carlos Pimenta; 
aprovação do requerimento - Inexistência de "quorum" qualificado para 
votação da proposta de emenda à Constituição - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 424/99; aprovação na forma do vencido em 1 o turno, com as 
Emendas n°s 1 a 3; declaração de voto - Votação, em 2° turno, do Projeto de 
Lei no 586/99; discursos dos Deputados Paulo Piau, Miguel Martini, HeiY 
Tarqüínio, Alberto Pinto Coelho, Carlos Pimenta, João Leite e Maria Tereza 
Lara; ~provação na forma do vencido em 1° turno- Prorrogação da reunião-
Votaçao, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 755/99; discursos dos Deputados 
João _Leite, P~ulo Piau, Miguel Martini, Carlos Pimenta e Mauro Lobo~ 
votaçao do proJeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1 
turno; votação das Emendas n°s 1 a 4; aprovação; votação da Emenda no 5; 
aprovação; votação da Emenda n° 6; rejeição; declarações de voto_ -
Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de Redaçao 
Final do Projeto de Resolução n° 166/99 e dos Projetos de Lei n°s 418, 753, 
147, 228, 279, 302, 340, 401, 499 e 678/99; aprovação- questões de ordem-
3a Parte: Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
-Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton V:ilela -
Alberto Bejaní - Alberto Pínto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro 
Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené 
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio 
Avelar- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - 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 - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis'" Maria JoseHaueisen - Maria Olívia- Maria Tereza Lara - Mauro Lobo 
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa. 
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Abertura 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 14h14min, a lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 

1a Parte 
1a Fase (Expediente) 

Ata 
-O Deputado Chico Rafael, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Eduardo Brandão, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

OFÍCIOS 
Do Sr. Li Guoxin, Embaixador da República Popular da China, 

agradecendo o voto de congratulações desta Casa pelo 50° aniversário da 
proclamação da República Popular da China. 

Do Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, encaminhando, em atenção a 
requerimento do Deputado João Paulo, informações acerca da questão 
relativa à alienação do entreposto CEASA-MG e da CASEMG à União. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 868/99.) 

Do Sr. João Magno, Deputado Federal, agradecendo o convite para 
participar do lançamento da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a 
Privatização de Furnas e do Ato Público em Defesa de Furnas e dos 
Recursos Hídricos Brasileiros e enviando cópia do discurso por ele proferido 
e de projeto de indicação em que solicita ao Presidente da República a 
realização de um plebiscito sobre a privatização de Furnas. 

Do Sr. Sylo da Silva Costa, Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, 
designando, em atenção a pedido feito pela CPI do IPSM, dois servidores do 
órgão para prestarem os esclarecimentos técnicos solicitados pela CP I. (- À 
CPI do IPSM.) 

Do Sr. Francisco Márcio Martins Miranda Chaves, Procurador-Chefe de 
Justiça Adjunto do Ministério Público, solicitando seja votado, em 2° turno, 
em Plenário, o Projeto de Lei n° 424/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
424/99.) 

Do Sr. Armando Costa, Secretário da Saúde, encaminhando, em atenção a 
pedido do Deputado Arlen Santiago, informações sobre as atividades 
desenvolvidas pela Pasta, no Município de Pedra Azul, no combate ao cóiera 
e informando que há providências de caráter def:nitivo. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 434/99.) 

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejamento, comunicando, em 

~--------------------------------------~ 

/ /" 
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atenção a requerimento da Deputada Maria José Haueisen (informações. 
quanto à possibilidade da inclusão dos municípios do vale do Mucun no 
Programa de Desenvolvimento do Turismo nas Regiões Norte e Nordeste de 
Minas Gerais - PRODETUR-MG), que esse Programa atende apenas aos 
municípios da área da SUDENE e que a região do Mucuri será atendida no 
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - para o quadriênio 
2000-2003. (-Anexe-se ao Requerimento n° 444/99.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, encaminhando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça (diligência relativa ao imóvel 
objeto do Projeto de Lei n° 462/99), cópia de ofício enviado ao Secretário da 
Casa Civil, o qual contém manifestação do DER-MG sobre o assunto. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 462/99). 

Do Sr. Henrique Hargreaves, Secretário da Casa Civil, informando que 
encaminhou ao setor competente o Requerimento n° 818/99, da Comissão de 
Política Agropecuária.(- Anexe-se ao Requerimento n° 818/99.) 

Do Sr. Rui Alberto Lara, Prefeito Municipal de ltaguara, solicitando a 
revisão da Lei Complementar n° 53, de 1999, no que diz respeito à inclusão 
desse município na Região Metropolitana de Belo Horizonte. (- Anexe-se ao 
Projeto de Lei Complementar n° 20/99.) 

Da Sra. lvone Andrade, Presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, 
congratulando-se com esta Casa, a partir da aprovação de requerimento do 
Vereador Sérvulo de Paulo Arantes, pela constituição da CPI do Narcotráfico. 
(-À CPI do Narcotráfico.) 

Do Sr. Raimundo Teixeira de Faria FiiJlO, Presidente da Câmara Municipal 
de Florestal, comunicando que foi consignado nos anais dessa Casa 
Legislativa voto de congratulações com este Poder pela realização do debate 
público O Setor Pesqueiro no Limiar do Próximo Milênio. (- À Comissão de 
Meio Ambiente.) 

Do Sr. Antônio Carlos Morandi, Presidente da Câmara Municipal de 
Ribeirão Preto, encaminhando cópia de proposição aprovada por essa Casa, 
contendo voto de congratulações com os membros da CPI do Narcotráfico. ( -
À CPI do Narcotráfico.) 

Do Sr. Alberto Luiz Santoro de Lima, Diretor-Geral do DETEL-MG, 
encaminhando cópias, com o carimbo de protocolo no Ministério das 
Comunicações, dos pedidos de expedição do ato de outorga de autorização 
com vistas à retransmissão dos sinais da TV Assembléia nos Municípios 
mencionados, feitos pelo Deputado Anderson Adauto, Presidente desta 
Casa.(- À Mesa da Assembléia.) 

Do Sr. João Bosco Senra, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das 
Águas - IGAM -, informando que, por não poder estar presente em reunião da 
Comissão de Política Agropecuária, indicou o Sr. Luís Wanderley dos Santos 
Lobo para representar esse órgão.(- À Comissão de Política Agropecuária.) 
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Do Cel. Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da PMMG, prestando 

informações relativas a solicitações contidas em requerimentos dos 
Deputados Ronaldo Canabrava e Adelino de Carvalho, com vistas à criação 
de grupamento Especial da PMMG destinado à proteção de escolas públicas 
e privadas no Estado. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa 
Econômica Federal, notificando a liberação de recursos financeiros 
destinados à COPASA-MG, referentes às parcelas dos contratos que 
menciona, assinados com esse agente financeiro, com recursos do FGTS. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 7 4 da 
Constituição Estadual, c/c o art. XVI, do Regimento Interno.) 

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão 
do Fundo Nacional de Assistência Social, encaminhando ofícios e respectivas 
planilhas que tratam de valores repassados aos municípios referentes aos 
Serviços Assistenciais de Ação Continuada. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. Gilman Viana Rodrigues, Presidente da FAEMG, mostrando 
apreensão diante da possível criação de taxas por meio de projeto oriundo do 
Poder Executivo.(- À Comissão de Agropecuária.) 

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Câmara de Dirigentes 
Lojistas, fazendo considerações sobre o Projeto de Lei n° 351/99. (-Anexe-se 
ao Projeto de Lei n° 351/99.) 

Do Sr. Antônio Campos de Abreu, Diretor-Presidente da Federação 
Nacional de Educação e Integração dos Surdos, apresentando a posição 
dessa entidade em relação ao documento final que resultou de seminário 
realizado nesta Casa. (-À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Guilherme Moreira Teixeira, Diretor-Presidente da Construtora 
Barbosa Mello S.A. encaminhando cópias de contratos firmados entre essa 
construtora e o Governo do Estado de Minas Gerais. (- À Comissão Especial 
das Construtoras.) 

Do Sr. José Francisco da Silva, Secretário Adjunto de Direitos Humanos, 
em atenção a requerimento da Comissão de Direitos Humanos (transferência 
do detento Welbert Mota dos Santos da Delegacia de Furtos e Roubos para 
outro estabelecimento penal), encaminhando cópia dos ofícios do Chefe da 
Secretaria Criminal da Defensoria Pública e do Superintendente de 
Organização Penitenciária, em que se pronunciam sobre o assunto. (-Anexe-
se ao Requerimento n° 1 97/99.) 

Da Sra. Maria Helena, Secretária Geral da Câmara Municipal de Belo 
Horizonte, encaminhando cópia de moção de congratulação com os Srs. 
Itamar Franco, Governador do Estado, e Anderson Adauto, Presidente desta 
Casa, pela realização da Plenária Metropolitana do Orçamento Participativo, 
de autoria do Vereador Paulão. 

~------------------------------------------------~ 

/ 
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Do Sr. Carlos Alberto Calixto, Presidente da Associação dos 

Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte - GRANBEL -, 
solicitando empenho deste Legislativo para que seja aprovada a Emenda no 4 
ao Projeto de Lei n° 229/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 229/99.) 

Do Sr. José Antônio de Moraes, Corregedor-Geral de Polícia, informando. 
em atenção a requerimento da Comissão de Direitos Humanos, o nome e a 
qualificação dos policiais que reagiram com violência diante da prisão em 
flagrante do Sr. Adelmo Queiroga Jorge, bem como as medidas 
administrativas adotadas em relação ao fato. (-Anexe-se ao Requerimento no 
531/99.) 

Do Sr. Adalclever Ribeiro Lopes, Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Segurança Pública, informando, em atenção a requerimento do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que as nomeações dos aspirantes que, em 1998, 
concluíram com aproveitamento os cursos de formação da ACADEPOL-MG 
dependem de decisão do Governador do Estado. (- Anexe-se ao 
Requerimento no 566/99.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente(Deputado Gil Pereira) - A Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande 
Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 772/99 

Declara de utilidade pública a Sociedade de Apoio ao Lar Carente 
Francisca Celira- SALC -,com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Apoio ao Lar 

Carente Francisca Celira- SALC -, com sede no Município de Santa Rita do 
Sapucaí. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: Regularmente instituída, a Sociedade de Apoio ao Lar Carente 

Francisca Celira foi criada em 18/4/95, com a finalidade de amparar e apoiar 
todo ser humano carente de recursos, como dispõe o art. 1° de seu estatuto. 

Entidade sem fins lucrativos, de natureza eminentemente filantrópica, a 
SALC desenvolve trabalhos por meio da doação de roupas, alimentos, 
medicamentos e ajuda de toda a sorte, distribuídos gratuitamente aos 
necessitados e proporcionalmente ao número de membros das famílias 
comprovadamente carentes. 

Preenchendo a entidade todos os requisitos legais para que seja declarada 
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de utilidade pública, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação 
deste projeto. 

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

PROJETO DE LEI N° 773/99 
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Monte Carmelo 

o imóvel que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de 

Monte Carmelo o imóvel com a área de 647m2 (seiscentos e quarenta e sete 
metros quadrados), registrado no livro 2, registro 01 da matrícula 11.236, no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Monte Carmelo, situado na 
quadra 13C do Conjunto Habitacional do Carmo, nesse município. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: O terreno fora doado, conforme a escritura de doação, para 

que nele se construísse o quartel da Polícia Militar local. Posteriormente à 
sanção da lei municipal autorizativa, o quartel foi construído em outro local, 
perdendo a doação o seu objeto, em prejuízo de inumeráveis necessidades 
comunitárias. Não nos parece correto, portanto, que, diante dessa realidade, 
não tome o Legislativo a si a oportuna iniciativa do projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização 
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI N° 774/99 
Estabelece critérios para o controle da ordem cronológica dos pagamentos 

dos contratos administrativos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Acrescentem-se os seguintes §§ 3° e 4° ao art. 11 O da Lei n° 9.444, 

de 25 de novembro de 1987, e se altere o seu "caput", que passa a ter a 
seguinte redação: 

"Art. 11 O - O controle das despesas decorrentes de contrato, o controle da 
observância da ordem cronológica de seus pagamentos e dos demais 
instrumentos regidos por esta lei será feito pelo Tribunal de Contas do 
Estado, na forma desta lei e da legislação pertinente, ficando os órgãos 
interessados da administração responsáveis pela demonstração da 
legalidade e regularidade da despesa e execução, nos termos da 
Constituição e sem prejuízo do sistema de controle interno previsto nesta lei. 

§ 10- .................................... . 

~----------------------------------------------------------------~ 
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§ 3° - Em obediência ao disposto no art. 5° da Lei Federal n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, que determina a observância da ordem cronológica nos 
pagamentos das obrigações contratuais, todos os órgãos jurisdicionados P~0 
Tribunal de Contas do Estado, da administração direta e indireta, dev~rao 
protocolar mensalmente, nesse Tribunal, na forma do Anexo I desta lei, os 
seguintes documentos: 

I - relação de todos os pagamentos efetuados no mês anterior das 
obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras 
e prestação de serviços, obedecida a estrita ordem cronológica das datas de 
sua exigibilidade, fazendo uma relação para cada fonte diferenciada de 
recursos, entendidas como orçamentariamente diferenciadas apenas as 
fontes cujos recursos são vinculados por força de lei ou convênio. 

11 - relação dos pagamentos realizados fora da ordem cronológica do 
vencimento da obrigação contratual, acompanhada da respectiva justificativa, 
publicada na forma da lei. 

111 - relação discriminada dos débitos não saldados na data da obrigação 
contratual, bem como a justificativa para a sua não-efetivação no prazo fixado 
no contrato. 

§ 4° - O descumprimento ou o atraso no envio da documentação exigida 
implicará na punição do responsável pelo Tribunal de Contas do Estado, na 
forma da lei." 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 15 dezembro de 1999. 
Sebastião Navarro Vieira 
* - O quadro referente ao Anexo I foi publicado na edição do "Diário do 

Legislativo" de 23.12.99. 
Justificação: O procedimento licitatório não é nenhuma novidade na história 

do Direito brasileiro, e tal tradição remonta a normas anteriores à própria 
constituição político-jurídica deste País. Já em 1592, nas "Ordenações 
Filipinas" ("Ordenações Filipinas". São Paulo: Saraiva Ed., 1957, v. 1, Tít. 76, 
n° 17, 37), observa-se a preocupação em licitar obra ou serviço, objetivando 
lograr a melhor relação custo-benefício. A mesma diretriz foi reiterada, já na 
legislação pátria, em 1828, 1909, 1922, 1957, 1964, 1967, 1973, 1986 e 
1993, nas diversas leis de licitação e contrato administrativo já publicadas (in: 
MOTTA, Carlos Pinto Coelho. "Eficácia nas Licitações e Contratos 
Administrativos". Belo Horizonte: Del Rey Ed., 1994, 3a ed., pp. 23-26). 
Parece curioso que, numa nação com traços nitidamente "patrimonialistas" 
(aqui utilizando um dos conceitos das teorias weberianas), que se notabiliza 

, justamente por uma certa dificuldade de se localizar claramente a frontei~a 
entre o público e o privado, tenhamos uma remota e precoce preocupaçao 
com o bom emprego dos recursos públicos. E, talvez, nesta curiosidade 
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esteja a chave do dilema: reconhecendo o recorrente e turvo 
relacionamento entre o público e o privado, fruto do fenômeno 
"patrimonialista" mencionado, o legislador brasileiro procurou, na medida do 
possível, resguardar os recursos públicos por meio de uma exaustiva 
legislação dessa natureza. 

Por mais necessário e complexo que seja, o procedimento licitatório, se 
enquadraria mais como um conjunto de preliminares, de prolegômenos, cujo 
objetivo teleológico não pode ser perdido na miríade burocrática do 
procedimento, fato que ocorre muitas vezes. A realização do contrato 
avençado e a efetividade do interesse público, pela via desta realização, é 0 
que se persegue. Portanto, não é desejável que se promova o favorecimento 
ilícito de uns sobre outros, nem o relacionamento promíscuo ou corrupto 
entre a administração e o administrado, por ocasião da execução do contrato 
e, principalmente, no momento do pagamento das parcelas contratuais 
avençadas. Por esta razão, o art. 5° da Lei n° 8.666, de 1993, estabelece a 
obrigatoriedade da observância da estrita ordem cronológica, das datas de 
sua exigibilidade, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de 
bens, locações, realização de obras e prestação de serviços. E mais: o art. 
92 da mesma lei pune, com pena de prisão de dois a quatro anos e multa, 
aquele que descumprir essa ordem cronológica. Considerando a 
continuidade delitiva, sempre presente neste tipo de crime, a pena pode 
ultrapassar os seis anos de detenção. Nessa medida, é possível observar a 
importância do problema e com qual gravidade considerou o legislador tal 
conduta. 

No entanto, apesar dessa disposição punitiva, a lei não regulamentou 
suficientemente bem o modo de se controlar, na execução orçamentária, o 
desiderato legal contido no art. 5° da Lei de Licitações. Por esta razão, 
autores como Jessé Torres Pereira Júnior (in: "Comentários à Lei de 
Licitações e Contratações da Administração Pública". Rio de Janeiro: 
Renovar Ed., 1995, 1a ed., pp. 43-45), Marçal Justen Filho (in: "Comentários 
à Lei de Licitações e Contratos Administrativos". Rio de Janeiro: Aide Ed., 
1994, 33 ed., p. 45), Renato Geraldo Mendes (in: "Lei de Licitações e 
Contratos Anotada". Curitiba: ZNT Ed., 1996, 1 a ed., p. 24) e Antônio Roque 
Citadini (in: "Comentários e Jurisprudência sobre a Lei de Licitações 
Públicas". São Paulo: Max Limonad Ed., 1996, 13 ed., p. 45) trataram do 
assunto, tentando estabelecer parâmetros para sua efetividade, 
principalmente por meio da combinação do dispositivo (o art. 5° em comento) 
com a Lei Federal n° 4.320, de 1964. 

No mesmo diapasão, os Tribunais de Contas de Santa Catarina (Processo 
n° 22.006/35), São Paulo (Resolução n° 02/95) e Minas Gerais (Consulta n° 
605.840) emitiram decisões ou orientações visando ao mesmo fim: 
equacionar a obediência do dispositivo na execução orçamentária. Apesar de 

/ 
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todos esses esforços, a regulamentação pela via legislativa, 
inequivocamente, é a mais eficaz para se lograr tal objetivo, mesmo. porque 
somente a dimensão cogente da lei pode determinar procedimentos 
específicos. . 

Havendo competência concorrente e complementar para legislar sobre 
essa matéria entre União e Estados, esta proposição pioneira pode indicar 
uma maneira eficiente para resolver um problema que tem gerado inúmeras 
pendências judiciais, favorecidas principalmente pela falta de regulamentação 
do procedimento de controle da ordem cronológica dos pagamentos. 

A Constituição Federal estabelece, a partir do cotejamento entre os arts. 
22, XXVII, e 24, §§ 1° e 2°, a competência concorrente entre a União e os 
Estados para legislar sobre licitação e contratos administrativos. Por esta 
razão, temos a vigência simultânea da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e da 
Lei Estadual n° 9.444, de 1987, esta suplementando aquela no que lhe cabe, 
e ambas tratando de licitação e contratação. 

Considerando a mencionada lei federal como norma geral, nos termos da 
própria Carta Magna, a lei estadual não apenas suplementa, como também 
regulamenta a norma geral, desde que não haja contradição entre ambas. 
Havendo o comando para a obediência da ordem cronológica, no 
mencionado art. 5° da Lei n° 8.666, de 1993, e a cominação de pena para o 
seu descumprimento, resta ao Estado regulamentar o seu controle e a sua 
visualização orçamentária por meio do Tribunal de Contas do Estado, 
competente para tanto. 

Ademais, a iniciativa traz, para o âmbito do Estado, os ideais da legalidade, 
da moralidade e da transparência no que tange à matéria em questão, 
princípios estes inscritos na Constituição Federal e que devemos perseguir 
em nome do mandato popular que exercemos. 

Tendo em vista a pertinência e a necessidade desta proposição, 
esperamos dos nobres pares a acolhida e a aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração 
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c 
o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 775/99 
Acrescenta dispositivo à Lei n° 12.666, de 4/11/97, que dispõe sobre a 

política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O art. 5° da Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, fica 

acrescido do seguinte inciso IX: 
"Art. 5°- .......................................................... .. 
IX- nos procedimentos administrativos: 
a) garantir o processamento prioritário aos procedimentos administrativos 

que tramitem junto ao Executivo ou ao Legislativo e em que figure como parte 
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pessoa idosa.". 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: Tramita nesta Casa o Projeto de Lei n° 192/99, da Deputada 

Maria Olívia, que altera a Lei n° 12.666, de 1997, de modo a dar preferência 
de tramitação aos processos judiciais em que figure como parte pessoa 
idosa, beneficiária da assistência judiciária gratuita. 

O referido projeto, apesar de representar grande avanço, deixou de 
abranger os procedimentos ou processos administrativos, que também 
podem ter tramitação demorada, embora não tratem de questões judiciais. 

Assim, apresentamos para a análise dos colegas desta Casa a presente 
proposição, que, inserindo dispositivo na referida lei, garante o tratamento 
prioritário na tramitação de procedimentos administrativos no âmbito do 
Legislativo ou do Executivo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para 
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 776/99 
Institui o Dia do Atleticano no calendário oficial do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Dia do Atleticano no calendário oficial do Estado 

de Minas Gerais. 
§ 1° - O Dia do Atleticano será comemorado, anualmente, no dia 25 de 

março. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 1999. 
Elaine Matozinhos 
Justificação: O projeto que ora apresentamos nasce da solicitação das 

grandes torcidas organizadas do CAM, em especial, a Galoucura, e vem no 
sentido de prestar homenagem a um símbolo de alegria do povo mineiro. 
Esse símbolo se traduz pelo estado de espírito que é torcer e ser atleticano. 

Ser atleticano é sorrir quando o time ganha, é chorar de tristeza quando 
perde, é discutir apaixonadamente sobre as suas campanhas. É vestir sua 
camisa nos dias de jogo. É cantar contrito o seu hino. É, sobretudo, ser um 
apaixonado pelo Clube Atlético Mineiro! 

Fundado em 25/3/1908, o Clube Atlético Mineiro é uma das maiores 
instituições de confiança do mineiro. Com garra e coragem, o Atlético sempre 
traz surpresas para sua torcida. Mesmo nos momentos de altos e baixos, 
existe o sentimento de glória da massa que empurra o time para a frente e 
grita: Galô!! 

I 
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O Dia do Atleticano é antes de tudo o Dia do Atlético. É o dia em que o 
Estado de Minas Gerais presta sua homenagem à grande torcida atleticana e 
ao seu grande símbolo: o Clube Atlético, Galo Forte Vingador!! 

O conceito do nosso projeto é o da alegria, gratidão e reconhecimento a 
todos os atleticanos e atleticanas das Minas Gerais. Para tanto, pedimos o 
apoio de todos os nobres colegas desta Casa para sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para 
parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 777/99 
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Treinadores, Técnicos, 

Preparadores Físicos, Empregados de Clubes, Associações, Ligas e 
Federações de Futebol do Estado de Minas Gerais, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Treinadores, 

Técnicos, Preparadores Físicos, Empregados de Clubes, Associações, Ligas 
e Federações de Futebol do Estado de Minas Gerais, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões 17 de dezembro de 1999. 
Elaine Matozinhos ' 
Justificação: O Sindicato dos Treinadores, Técnicos, Preparadores Físicos, 

Empregados de Clubes, Associações, Ligas e Federações de Futebol do 
Estado de Minas Gerais é constituído para fins de estudos, coordenação, 
proteção, defesa, aperfeiçoamento e representação legal da categoria, com o 
intuito de colaborar com o poder público, tendo como princípio fundamental a 
autonomia, liberdade sindical e solidariedade profissional. Tem o objetivo de 
reunir os membros dessas categorias de profissionais, tem base em todo o 
território do Estado e não tem fins lucrativos. 

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá 
o trabalho que vem sendo realizado, trazendo ajuda e melhorias para todos 
que contam com sua valiosa colaboração. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI W 778/99 
Declara de utilidade pública a Fundação Maçônica de Araxá, com sede no 

Município de Araxá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Maçônica de Araxá, 

com sede no Município de Araxá. 
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Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1999. 
Adelino de Carvalho 
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Justificação: A Fundação Maçônica de Araxá é uma entidade de caráter 
comunitário, educativo e filantrópico. 

Revestida em princípios humanitários, foi fundada em 3/12/96 e espera 
receber o título declaratório de utilidade pública, que lhe proporcionará meios 
para dar prosseguimento ao trabalho social que vem desenvolvendo desde 
sua fundação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 779/99 
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário 

de Areado, com sede no Município de Patos de Minas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Areado, com sede no Município de Patos de Minas. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Hely Tarqüínio 
Justificação: O Conselho referido no corpo do projeto, fundado em 1985, 

tem por finalidades precípuas desenvolver programas agrícolas, promover 
atividades técnicas ligadas ao manuseio de diversas culturas e eventos 
sociais e recreativos, visando ao bem-estar da comunidade onde atua. 

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao título 
declaratório proposto. 

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

REQUERIMENTOS 
N° 1.030/99, do Deputado Sebastião Costa e outros, solicitando seja 

formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao veto do Projeto de 
Lei n° 705/99, se não de sua totalidade, pelo menos da parte que dispõe 
sobre a "narcotaxa". 

N° 1.031/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com o Sr. Itamar Franco, Governador do Estado, por haver 
reduzido o déficit público pnmano, de R$1.200.000.000,00 para 
R$300.000.000,00. (-Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 
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N° 1.032/99, do Deputado Gil Pereira, solicitando a transcrição nos 

anais da Casa do artigo "A Oposição Que Consolida Seu Espaço no Cenário 
Político do País", publicado na "Gazeta Mercantil" de 20/12/99. (-À Mesa da 
Assembléia.) . 

N° 1.033/99, do Deputado Wanderley Avila, solicitando seja formulado voto 
de congratulações com o programa "Minas Esporte", da TV Bandeirantes, 
que completa 19 anos de existência.(- À Comissão de Educação.) 

N° 1.034/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando seja formulado voto de 
congratulações com a comunidade do Município de São Roque de Minas, 
pela comemoração de 61 anos de emancipação político-administrativa. (-À 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Deputado Alberto Bejani, solicitando seja apurada acusação contra ele, 
contida em nota intitulada "Aos Colegas Deputados e à Imprensa", distribuída 
pelo Deputado Sávio Souza Cruz, segundo a qual teria tornado público 
documento apócrifo contendo afirmações falsas sobre este. 

Da Deputada Elbe Brandão, solicitando sejam encaminhadas ao 
Corregedor as declarações atribuídas ao Secretário de Administração, para 
que se apure sua veracidade e se adotem as providências cabíveis ao caso. 
(-Distribuídos ao Corregedor.) 

Do Deputado Paulo Pettersen, solicitando seja realizado ciclo de debates 
com vistas a discutir, com Juízes e Promotores que atuam na área criminal, 
em especial nas varas de execução penal, as deficiências do sistema 
penitenciário e as altern~tivas mais humanitárias de cumprimento da pena 
privativa de liberdade.(- A Mesa da Assembléia.) 

-São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Márcio 
Cunha e outros (2), Elaine Matozinhos e outros e João Paulo. 

Proposição Não Recebida 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173, a seguinte 

proposição: 
PROJETO DE LEI N° /99 

Institui a Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades 
Concedidas e dá outras providências. 

Art. 1 o - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a instituir a Agência de 
Controle e Regulação das Atividades Concedidas, com a finalidade de 
coordenar, regular e fiscalizar os serviços públicos prestados no Estado de 
Minas Gerais, sejam eles de sua competência, delegados por outros entes 
federados, objetos de privatizações, concessões, terceirizações ou outras 
modalidades de gestão, prestados por entidades ou instituições públicas. 

Art. 2° - A Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades 
Concedidas atuará, entre outras, nas seguintes áreas: 

1- energia elétrica, compreendendo a geração, 
transmissão e distribuição; 
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11 - rodovias; 
111 -ferrovias; 
IV- gás natural; 
V - portos, aeroportos, hidrovias; 
VI -água, saneamento, coleta e destinação de lixo; 
VIl -transporte coletivo estadual; 
VIII -serviços de telecomunicação; 
IX - inspeção de segurança veicular. 
Art. 3° - A Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades 

Concedidas elaborará programas de gestão mediante indicadores que 
permitam aferir os resultados em termos de quantidade e qualidade dos 
serviços e processos. 

§ 1° - A Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades 
Concedidas elaborará Manual de Controle e Gestão estabelecendo as 
obrigações relativas ao Poder concedente, aos concessionanos, 
permissionários ou terceirizados e aos usuários, bem como as penalidades 
aplicáveis em caso de descumprimento das obrigações e determinações que 
vierem a ser estabelecidas pela Agência Estadual de Controle e Regulação 
das Atividades Concedidas. 

§ 2° - Em caso de reincidência em face das orientações da Agência 
Estadual de Controle e Regulação das Atividades Concedidas, a instituição, 
empresa ou entidade concessionária ou prestadora de serviços sofrerá as 
sanções estabelecidas no Manual de Controle e Gestão. 

Art. 4° - A Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades 
Concedidas poderá encaminhar ao Ministério Público e aos órgãos de defesa 
do consumidor petição solicitando providências para a apuração de infrações 
e falhas, coletivas ou individuais, praticadas na prestação de serviços pelas 
empresas concessionanas, permissionárias, privatizadas ou outras 
modalidades. 

Art. 5° - A instituição, empresa ou entidade concessionária ou prestadora 
de serviços poderá ter a concessão, a permissão ou o registro cassados no 
âmbito do Estado de Minas Gerais, nos casos em que os serviços prestados 
não atinjam níveis qualitativos e quantitativos adequados ao atendimento das 
necessidades da população, mediante proposta da Agência Estadual de 
Controle e Regulação das Atividades Concedidas e devidamente 
fundamentadas, encaminhadas ao Chefe do Poder Executivo. 

Art. 6° - Compete ainda à Agência Estadual de Controle e Regulação das 
Atividades Concedidas: 

I - cumprir e fazer cumprir, no Estado de Minas Gerais, a legislação e 
obrigações contidas nos contratos de privatizações, concessões 
terceirizações ou outras modalidades; 

11 - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo proposta sobre os valores das 

/ 
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tarifas dos serviços delegados; 

111 - orientar a confecção dos editais de licitação e homologá-los, 
objetivando a delegação de serviços públicos no Estado de Minas Gerais; 

IV - requisitar à administração pública, aos entes delegantes ou aos 
prestadores de serviços públicos delegados as informações convenientes e 
necessárias ao exercício de sua função reguladora; 
v - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das 

atribuições desta lei, relativos aos serviços sob a regulação; 
VI - permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação dos serviços 

públicos delegados e as suas próprias atividades; 
Vil - fiscalizar a qualidade dos serviços, por meio de indicadores e 

procedimentos amostrais; 
VIII -aplicar sanções e multas decorrentes da inobservância da legislação 

vigente, ou por descumprimento de cláusulas dos contratos firmados com o 
poder público; 

Parágrafo único - Todas as obrigações, editais e minutas de contrato 
objetivando a outorga de serviços públicos do Estado, deverão ser 
obrigatoriamente encaminhados à Agência Estadual de Controle e Regulação 
das Atividades Concedidas, para a sua homologação. 

Art. yo - A Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades 
Concedidas, para o perfeito desempenho de suas atividades, contará com o 
apoio de todos os órgãos estaduais, podendo, respeitada a legislação 
pertinente, celebrar convênios com órgãos da administração federal, estadual 
ou municipal e com entidades privadas, dentro dos encargos e atribuições 
estabelecidas nesta lei. 

Art. 8° - A Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades 
Concedidas ficará vinculada à Secretaria de Estado de Governo ou 
sucedânea. 

Art. go - Fica autorizado o Poder Executivo a abrir rubrica e proceder 
remanejamentos orçamentários até o valor de 0,2% (zero vírgula dois por 
cento) do orçamento geral do Estado para custear o funcionamento da 
Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades Concedidas. 

Art. 1 o o - O Estado de Minas Gerais deverá garantir o funcionamento da 
Agência, podendo, até mesmo, colocar, mediante solicitação, servidores e 
outros meios à sua disposição. 

Art. 11° - A estrutura e competência interna da Agência Estadual de 
Controle e Regulação das Atividades Concedidas, bem como as atribuições 
de seus integrantes, exceto as previstas nesta lei, serão elaboradas e 
aprovadas por seus conselheiros. 

Art. 12°- Todos os atos da Agência Estadual de Controle e Regulação das 
Atividades Concedidas, para a sua validade, deverão ser publicados no diário 
oficial do Estado. 
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Art. 13° - A Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades 

Concedidas será composta de um Conselho Deliberativo e um Diretor-Geral, 
que será indicado pelo Poder Executivo, com mandato de dois anos, 
permitida uma recondução. 

§ 1 o - Caberá ao Diretor-Geral executar todas as deliberações aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo, exercendo, se for o caso, o voto de qualidade. 

§ 2° -Ao Diretor Geral ficarão subordinados os funcionários e servidores da 
Agência Estadual de Controle e Regulação das Atividades Concedidas. 

Art. 14° - O Conselho Deliberativo constituído de dezessete membros e 
respectivos suplentes será nomeado por ato próprio do Chefe do Poder 
Executivo e indicado nos termos desta lei, sendo: 

§ 1 o - três membros indicados pelo Chefe do Poder Executivo, sendo um 
deles o seu Diretor-Geral; 

§ 2° - três membros ligados a sindicatos e entidades não governamentais 
ligadas às áreas de abrangência da Agência Estadual de Controle e 
Regulação das Atividades Concedidas; 

§ 3° - três membros indicados pelo Poder Legislativo; 
§ 4°- um membro do Ministério Público; 
§ 5o - dois membros indicados, respectivamente, pela Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais e pela Federação do Comércio do 
Estado de Minas Gerais; 

§ 6o - um membro indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil-Seccional 
-MG; 

§ r - um membro indicado por organização ligada à área de defesa dos 
direitos do consumidor. 

Art. 15° - O mandato dos Conselheiros e respectivos suplentes será de dois 
anos, permitida uma recondução. 

Art. 16° - O Conselho se reunirá, ordinariamente, na primeira semana do 
mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Diretor-Geral, por 
meio de comunicado por escrito a seus componentes, com antecedência 
mínima de três dias, ou quando convocado por 1/3 (um terço) de seus 
membros. 

Art. 1 r - Compete à Agência Estadual de Controle e Regulação das 
Atividades Concedidas elaborar seu regimento interno. 

Art. 18° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1999. 
Chico Rafael 
Justificação: O projeto que ora apresentamos a esta casa, tem como 

objetivo primordial a criação, no âmbito do Estado, de mecanismo que 
permita o controle de empresas e pessoas que exerçam a exploração dos 
serviços públicos ou concedidos pelo Estado. 

~------------------------------------------------__/ 
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O órgão cuja criação propomos se inserirá no Sistema Nacional de o 

Defesa do Consumidor - SNDC - que, tal como dispõe o art. 2° do Decreto n 
2.181, 1997, é integrado, entre outros, pelos órgãos estaduais e as entidades 
civis de defesa do consumidor. 

O mesmo decreto estabelece, em seus arts. 3o e 4°, as competências doS 
órgãos estaduais de defesa do consumidor. Além disso, dispõe o art. 5o que 
qualquer entidade ou órgão da administração pública, federal, estadual. ou 
municipal que se destine à defesa dos interesses e direitos do consumtdor 
poderá apurar e punir as infrações à legislação que dispõe sobre as relações 
de consumo. 

Competem também aos órgãos estaduais, em sua respectiva área de 
atuação e competência, a fiscalização das relações de consumo de que 
tratam a Lei no 8.078, 1990, e o Decreto no 2.181, de 1997. 

Como demonstra essa breve exposição dos dispositivos que tratam da 
organização e estrutura do SNDC, cabe ao Estado criar seus órgãos e lheS 
atribuir, em seu âmbito, as competências necessárias, para que se dê uma 
efetiva proteção aos direitos dos consumidores. 

Assim, propomos a constituição da Agência Estadual de Controle e 
Regulamentação das Atividades Concedidas, como forma de coibir e evitar 
que os prestadores de serviços de grande interesse público, como os 
resultantes de concessões, se valham de sua superioridade econômica e da 
essencialidade de seus serviços, para desrespeitar as relações de consumo 
tal como previstas na legislação pertinente. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados HeiY 

Tarqüínio, Marcelo Gonçalves e Luiz Tadeu Leite. 
Oradores Inscritos 

o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Agostinho Patrus. 
O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, Srs. Deputados, recebi uma 

correspondência, em meu gabinete, por ter sido o Presidente que instalou a 
TV Assembléia, à época em que éramos Presidente desta Casa e 
compunham a Mesa Diretora os Deputados Wanderley Ávila, Sebastião 
Navarro Vieira, Paulo Pettersen, Rêmolo Aloise, Maria José Haueisen, 
lbrahim Jacob, Ermano Batista e Antônio Júlio. Foi quando instalamos a TV 
Assembléia. Aqueles que instalaram a TV Assembléia e hoje se despedem 
fizeram questão de, por meu intermédio, trazer as suas despedidas e os seus 
agradecimentos a V.Exas. 

Passo a ler a carta a mim dirigida (- Lê:) "Exmo. Sr. Deputado Agostinho 
Patrús. No dia 18 de dezembro, infelizmente, deixamos de prestar os nossos 
serviços à TV Assembléia. Depois de quatro anos de muita luta, muito 
trabalho, muitas alegrias, muitas decepções, muitos sacrifícios, encerramos 
nossas atividades nessa augusta e respeitada Casa. Há quatro anos fomos 



os encarregados para conceber, planejar e implantar a primeira tevê 
legislativa do Brasil, o atual canal 11, que iniciou suas atividades às 18 horas 
do dia 30/11/95 como canal 40. 

Para nós foi muito gratificante contar com o apoio e a confiança da direção 
e das Mesas da ALEMG nessa tarefa. No início, muitos não acreditavam 
outros torciam contra e alguns deram todo o apoio nesse empreendimento: 
Lutamos contra as resistências, contra os incrédulos e todos os obstáculos. 
Hoje, a nossa TV Assembléia é exemplo para o Brasil e está se expandindo 
para todo o Estado, com muita festa e comemorações. Para chegar aonde 
ela se encontra, foi preciso determinação, ousadia, trabalho, criatividade e 
muita briga. Lutamos o bom combate. V.Exa. é testemunha dessa verdadeira 
aventura e ousadia, pois foi na sua gestão de Presidente da ALEMG, ao lado 
dos demais parlamentares, de todos os partidos, que foi criada e implantada 
a TV do Legislativo. Hoje ela é um paradigma para todas as Casas 
Legislativas do Brasil. 

É por ser V. Exa. o pioneiro destemido, que acredita no futuro, na 
competência, no idealismo, que tem o espírito dos grandes empreendedores 
e que, por isso, fundou a TV Assembléia, que vimos solicitar-lhe seja o porta-
voz dos nossos agradecimentos e das nossas despedidas a todos os 
parlamentares desta Casa. Sempre tivemos o apoio, a compreensão, o 
respeito de todos eles, na atual e nas legislaturas passadas. Sempre 
procuramos ser parceiros de todos os Srs. Deputados, independentemente 
de partido e de ideologia. Para nós, essa é uma Casa sagrada. Temos a 
obrigação de defendê-la, de honrá-la e de lutar para a preservação de sua 
boa imagem. 

Sem medo de errar podemos dizer que só fizemos amigos entre os 
senhores e guardamos na lembrança a solidariedade, a fraternidade, a 
cooperação, a estima, o respeito e o apoio de todos os parlamentares. 
Aprendemos muito nessa convivência. Aprendemos que o trabalho do 
legislador não é como uma hortaliça, que é plantada para ser colhida 
amanhã. É, sim, como a semente de uma grande árvore, que nasce, cresce, 
frutifica, dá abrigo, perpetua-se no tempo e guarda seiva para o futuro. 

Aprendemos que as leis são feitas para que haja decência entre as 
pessoas. Aprendemos que a democracia, a justiça e a liberdade devem ser 
cultivadas todos os dias. Lutar no presente pressentindo o futuro, porque o 
trabalho fecundo não é o que realiza tudo hoje, mas o que conserva vigor 
para frutificar amanhã. 

Aprendemos que a inveja, a cobiça, o arbítrio e a ignorância nunca 
construíram nada de bom. A ética, a justiça, a moral e a razão são os 
fundamentos pelos quais devem se pautar todos os cidadãos e 
principalmente os políticos. Quem assim não sentir, assim não proceder, 
poderá ser um professor, mas nunca um mestre; um sacerdote, mas nunca 
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um apóstolo; um comandante, mas nunca um líder; um governante, mas 
nunca um estadista. Conforta-nos as palavras do grande tribuno e jurista 
baiano, Ruy Barbosa, ao falar sobre a superioridade do direito e da justiça: 
"Pouco importa a miséria dos homens, a imoralidade da sorte, o silêncio da 
multidão, as friezas da indiferença, os desdéns da soberba, os conchavos do 
egoísmo, o trespasse da justiça, as glorificações da baixeza e da traição, as 
vitórias da crueldade e do rancor. Deus arrebata as criaturas na corrente 
caudalosa dos fatos e submerge as resistências do nosso lodo no abismo da 
sua Providência benfazeja e criadora". 

Alguém já disse que o "triunfo pode não chegar a tempo como prêmio ao 
lutador; não faltará, porém, como recompensa da luta". Temos a certeza de 
que vencemos. A TV Assembléia está aí para quem quiser ver. As 
vicissitudes não nos abalam; pelo contrário, dão-nos força para lutar, para 
trabalhar, para perseverar sempre. "A vida não é apenas o momento que 
passa, é também o dia vindouro. E quem restringe a vida ao momento de 
agora, sacrifica, anula e mata o próprio ideal, cuja força está nas aspirações 
do futuro." 

Prezado Deputado Agostinho Patrús, sempre procuramos servir essa Casa 
com lealdade, com fidelidade, com muito respeito, dignidade e dedicação 
profissional. Agora chegou a hora das despedidas, e elas sempre nos 
embaraçam. Por isso, valemo-nos de V. Exa. para transmitir a todos os 
funcionários de boa-vontade da Assembléia, que estiverem durante todo esse 
tempo, lado a lado, conosco na construção dessa obra pioneira, que é a TV 
Assembléia, e a todos os senhores parlamentares, sem nenhuma distinção, 
os nossos profundos agradecimentos pelo apoio, pela consideração, pelo 
respeito, pela confiança e pela solidariedade. A todos os senhores, às suas 
famílias, aos amigos, aos nossos colegas de corpo e de cruz, um feliz Natal, 
um Ano-Novo cheio de realizações e de muito sucesso. Rogamos a Deus e a 
Nossa Senhora das Graças, que iluminem, que tragam fé, muita paz, 
prosperidade, bondade e sabedoria para todos. 

Um fraternal abraço do Augusto Chelotti, Preview Produções." 
Sr. Presidente, é minha missão transmitir aos Srs. Deputados e a toda ~ 

Casa os agradecimentos e as despedidas do Chelotti, pelo trabalho que fez a 
frente da Assembléia Legislativa. Hoje, ele se despede, mas - quem sabe? -
amanhã, em uma nova concorrência, poderá estar aqui novamente conosco. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)* - Gostaria apenas de dizer da 
importância que deve ser dada à TV do Legislativo. Estamos, à frente da 
UNALE, trabalhando com todos os parlamentos estaduais, para que seja 
implantada uma TV, a fim de que o cidadão que votou no seu parlamentar 
possa acompanhar todo o trabalho desse Deputado e, também, da Casa 
Legislativa, que é a representação do povo. O Chelotti prestou um grande 
serviço a esta Casa. Deixamos aqui consignado esse reconhecimento. Ele 
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aqui registrado o nosso reconhecimento pelo serviço que prestou. 
Certamente, em nível de UNALE, estaremos aproveitando toda a experiência 
que adquiriu. Acredito que teremos uma boa qualidade na prestação desse 
serviço. Gostaria apenas de dizer da importância dessa televisão no 
processo democrático e nas atividades do Poder Legislativo e dos trabalhos 
profissionais que o Chelotti prestou a esta Casa, enquanto esteve servindo à 
TV do Legislativo. 

O Deputado Agostinho Patrús - Muito obrigado, Deputado Miguel Martini. 
Apenas para encerrar o meu pronunciamento, gostaria de transferir as 
palavras elogiosas, dirigidas a Augusto Chelotti, aos meus companheiros de 
Mesa, Deputados Wanderley Ávila, Sebastião Navarro Vieira, Paulo 
Pettersen, Rêmolo Aloise, Maria José Haueisen, lbrahin Jacob, Ermano 
Batista e Antônio Júlio, que compuseram comigo a Mesa de 1995 a 1997. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

*-Sem revisão do orador. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência, antes de passar a palavra ao orador seguinte, gostaria de 
comungar com as palavras do ex-Presidente desta Casa, Deputado 
Agostinho Patrús. Foi, exatamente, sob sua gestão que a televisão se iniciou. 
Olhando para trás, percebemos que todos os outros Presidentes que 
passaram após V. Exa. procuraram melhorar e ampliar a ação da TV 
Assembléia. A cada dia que passa, notamos que essa TV tem credibilidade e 
aumenta sua audiência. Temos de cuidar para que isso continue. 

A Presidência deseja, aproveitando o momento, dizer que reconhece o 
valor do trabalho que fez o Sr. Chelotti à frente da TV Assembléia. Em razão 
de uma determinação no momento em que assumimos - prorrogar contratos 
que não tenham alternativa -, todos os contratos que tiverem condições para 
isso passarão por um processo licitatório - assim deve ser feito na área 
pública -, antes de ser contratado. Esta Mesa está agindo segundo essa 
lógica e diretriz e não vai, portanto, renovar o contrato com o Sr. Chelotti. 
Excepcionalmente, durante os 60 a 90 dias, prazo de definição dos 
processos licitatórios, a Assembléia renovará o contrato de todos os 
funcionários que trabalham na TV Assembléia, sem prejuízo algum para 
qualquer das partes e sem prejuízo, também, para este Poder. A Presidência 
deseja ao Sr. Chelotti, por tudo que ele fez pela TV Assembléia, felicidades. 
Se ele concorrer ao processo licitatório, a Presidência terá o maior prazer, 
junto com o 1 °-Secretário, porque somos nós que homologamos as 
concorrências, em homologar novo contrato com o Sr. Chelotti, mediante 
licitação pública. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, demais integrantes da Mesa, 
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Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhores da imprensa, visitantes que 
nos honram nas galerias, fiel às obrigações regimentais, quando percebemos 
que o Sr. Presidente anunciou os dois oradores inscritos antes de mim, 
sabendo que seríamos o próximo, caminhamos em direção a esta tribuna, 
para aproveitar um pouco mais o tempo. 

Queremos voltar aqui, como fazemos agora, para continuar o nosso 
processo de persuasão da opinião de Minas Gerais sobre esse projeto de lei 
que, no apagar das luzes deste ano, veio integrar a nossa pauta - o Projeto 
de Lei n° 705/99, que se refere a "n" taxas. São taxas para tudo, só não 
inseriram taxas para vir à tribuna, possivelmente deixando isso para uma 
outra etapa. Aproveitamos essa liberalidade de não ter de pagar para 
esclarecer algumas coisas mais. 

Esse projeto chegou à Assembléia com 129 taxas, além das já existentes. 
Com um grande entendimento, o número baixou para 109 taxas. Excluíram 
algumas, como asilos e similares. Logo em seguida, em 2° turno, veio outra 
emenda, trazendo uma taxa gigantesca. Mesmo que tentem ofuscar, ainda 
estão caindo os pedaços. Querem que uma kombi que transporta verduras 
para o CEASA-MG pague o mesmo valor que os veículos importados. Isso, 
além de inconstitucional, é injusto. 

Queremos crer que o Governo esteja agindo como um antigo comerciante 
da cidade de Mantena, Sr. Miguel. Dizem que o Sr. Miguel era um 
comerciante de eletrodomésticos. Ele tinha o hábito - era uma questão até 
cultural - de sonegar impostos. Na região, entre os Estados de Minas e 
Espírito Santo, havia um posto fiscal com um fiscal. O fiscal tinha um veículo 
talvez da época daquelas antigas lambretas, aquele veiculozinho, com 
velocidade limitada. Colocava-se um guarda-roupa na carroceria de uma 
caminhonete, bem exposto, tirava-se a nota e mandava-se sair à frente. 
Enquanto isso, dois caminhões-baús ficavam atrás, completamente lotados. 
A caminhonete, com o guarda-roupa, passava pelo posto fiscal em alta 
velocidade e continuava. Em uma encruzilhada, a caminhonete entrava na 
primeira à direita, e o fiscal ia atrás, ou cumprindo o seu dever ou por 
conveniência. Enquanto isso, os dois caminhões-baús, superlotados com 
mercadoria cara, transpunham a fronteira dos Estados, seguindo 
tranqüilamente até o ponto final. 

Talvez, essa "narcotaxa", que foi inserida no 2° turno, contrariando todas as 
normas e, inclusive, o bom-senso, esteja agindo como aquela 
caminhonetezinha que transportava o guarda-roupa, e o Governo, 
semelhante ao fiscal, por omissão ou conveniência, faz vista grossa, 
permitindo que aquela taxa seja o alvo da imprensa e das discussões da 
Oposição e da sociedade mineira. Enquanto isso, as outras taxas, que não 
são um caminhão-baú, mas sim um navio de guerra, superlotado de canhões, 
para explodir nas mãos do povo, vieram navegando nas águas tranqüilas da 
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soltar a "narcotaxa" na última hora, sendo que, com a sintonia existente entre 
ele e a Maioria, essa taxa poderia estar inserida na primeira fase do projeto 
de lei. Mas não o fizeram, porque precisavam que ela fosse a 
caminhonetezinha do Sr. Miguel, ou seja, chamasse a atenção da imprensa e 
da opinião pública, permitindo que viesse atrás não o caminhão-baú, mas sim 
um navio lotado de canhões, que hoje navega nas águas tranqüilas da 
insensibilidade e da falta de compromisso do Governo. 

O Deputado Miguel Martini (em aparte)*- Gostaria de elogiar V. Exa. pela 
lucidez com que faz seu pronunciamento e por alertar a sociedade. 
Primeiramente, hoje, lendo um dos jornais de Minas Gerais, vi uma notícia, 
certamente "plantada", de que o Governo quer vincular essa taxa cobrada no 
IPVA, que, na verdade, é um aumento do IPVA, ao narcotráfico. Mas isso é 
uma mentira, ela não é para combater o narcotráfico, mas sim para engrossar 
o caixa único do Governo, a fim de, como muito bem disse o Secretário, em 
sua exposição lida pelo Deputado Eduardo Daladier, servir como a CPMF da 
segurança pública. Está-se cobrando uma taxa a mais, para se cobrir o 
rombo do caixa do Governo. 

Em segundo lugar, V. Exa. foi muito feliz, quando afirmou que o povo não 
está percebendo a realidade, sendo preciso que falemos, alto e bom som, 
que serão cobrados 18% a mais na compra de carros novos através do 
"leasing" e 12% na de carros usados. Essa taxa está instituída e será 
cobrada não das empresas, mas dos consumidores. 

Em terceiro lugar, há também o DPVAT: não temos certeza de que não 
será repassado para o consumidor. Tudo indica que não. Mas não temos 
essa segurança. 

Em quarto lugar, as 109 taxas citadas por V. Exa. serão cobradas, e não o 
eram. Tudo isso será novamente repassado ao consumidor. Não queremos 
nem falar da energia elétrica, que teve um aumento de 63%. O Governo foi 
competente, fazendo parecer que 63% foi um índice irrisório. É sempre 
assim: prometem o inferno, para dar o purgatório, e o povo achar que é o 
céu. Então, é uma forma de ludibriar a sociedade mineira. Portanto, parabéns 
a V. Exa. pelo alerta que está fazendo. É exatamente assim. Não queremos 
que o Governador vete somente essa taxa a mais no IPVA, queremos que 
vete o projeto inteiro, que é muito ruim para a sociedade. 

Agradecendo as palavras do Deputado Miguel Martini, gostaríamos de 
lembrar que, em data recente, houve uma movimentação, uma turbulência na 
CEMIG. Foi uma verdadeira efervescência, pois disseram que haveria 
aumento para 800 mil consumidores. De repente, conforme a posição 
demonstrada pelo Sr. Governador, esse número foi reduzido para 400 mil 
consumidores ou algo aproximado. No entanto, a nosso ver, o aumento já 
seria mesmo para os 400 mil. Os 800 mil funcionariam como cortina de 
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fumaça para desviar a atenção da opinião pública e fazer parecer que 
em Minas Gerais está havendo benevolência. Estão agindo literalmen~e, 
como agia o Sr. Miguel, com a sua caminhonetezinha, desviando a atençao 
do fiscal. 

É muito comum ouvirmos da base do Governo o seguinte discurso: 0 

Governo está fazendo isso por causa da medida provisória do Governo 
Federal. Ora, o povo de Minas Gerais é inteligente, é consciente. O Sr. 
Governador disse, recentemente, que Minas é um Estado rebelado. Se é um 
Estado rebelado, não precisa temer uma medida provisória do Governo 
Federal, diga-se de passagem, num momento de desgaste. Gostaríamos 
somente de lembrar que o povo está sendo penalizado com essas taxas. As 
atenções estão sendo desviadas para uma das 110 taxas que pesarão no 
bolso do mineiro, trazendo conseqüências para a sociedade. 

Mas a Oposição desta Casa não critica somente. A Oposição de Mina~ 
Gerais tem responsabilidade para com o Estado; a Oposição quer constrUir 
no presente, pavimentar o caminho para o futuro, quando estaremos de volta 
ao Palácio da Liberdade. Estamos preparando o Estado para o futuro. Por 
essa razão, estamos apresentando um requerimento ao Sr. Governador, a 
fim de que tenha a oportunidade de vetar esse projeto de lei na sua plenitude 
ou em parte. Queremos dizer a todos os mineiros que não somos radicais e, 
portanto, antecipando, se o Governador vetar, terá o nosso voto favorável à 
manutenção do veto, porque o povo de Minas Gerais não suporta mais tantas 
taxas; o povo de Minas Gerais recebe com agressão a figura da "narcotaxa". 
Os municípios mineiros estão, de forma indireta, lesados por essa taxa, 
porque, o Governo, se quisesse e tivesse coragem cívica, teria aumentado o 
IPVA na proporção do valor dessa taxa. No entanto, se assim o fizesse, os 
municípios mineiros passariam a ter parte, pois 50% seriam do Estado e 
50%, do município. 

Estamos trabalhando em duas vertentes: a primeira é que essa taxa foi 
inserida para desviar as atenções. 

O Deputado João Leite, que, além de ser um belíssimo parlamentar, 
estudioso da história da humanidade e estudioso dos momentos presentes, 
foi no passado, um jogador de futebol, foi um atleta de seleção enquanto nós 
fomos jogador de pelada de ponta de rua. Ele sabe que havia aquele jogador 
que ficava na entrada da área cavando a falta. Nós fazíamos esse papel, 
porque não sabíamos chutar no gol. Não sabíamos fazer grandes 
lançamentos, mas sabíamos ficar desmarcados. Então, ficávamos na posição 
da entrada da área esperando a falta, para ganhar tempo. Quando o nosso 
time, lá por acaso, uma vez na vida, ganhava ou acontecia de estar 
ganhando, nós ficávamos próximo da área para tentar segurar a bola e ser 
objeto de falta por ali. Isso acontece muito. De repente, essa tal de 
"narcotaxa" tem esse papel. 
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Mas se tiver, ótimo. Pelo menos essa para o povo de Minas Gerais. 

Como dissemos no início, esse projeto teve o nome de "boeing 705". Com as 
emendas e as "narcotaxas", ele se transformou num "navio de guerra", 
transportando canhões: navegou, navegou, e esperamos que agora não 
estoure nas mãos do povo de Minas Gerais. Por isso é que estamos fazendo 
um apelo ao Governador. Está expresso que ele deve vetar, e só faltava dizer 
isso. Mas agora estamos dizendo de público. Se ele vetar, terá o nosso apoio 
para a manutenção do veto. 

Fica aqui o nosso apelo à base do Governo, ao Governador e às suas 
lideranças: se o Governador vetar terá a nossa solidariedade e, na ocasião 
oportuna, defenderemos aqui a manutenção do veto. 

Não continuemos a enganar a população de Minas Gerais. Minas Gerais 
não merece ser enganada. Seu povo é ordeiro, trabalhador, operoso e não é 
sonegador, como alguns dizem. O povo de Minas Gerais é justo e honesto. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Presidente em 

exercício, Deputado Gil Pereira, a todos os colegas Deputados, à imprensa, 
aos telespectadores da TV Assembléia. Inicialmente, gostaria de falar sobre a 
inclusão da cidade de ltaguara na região metropolitana. Temos aqui uma 
cópia do ofício do Prefeito Rui Alberto Lara ao Governador, em que, num dos 
últimos parágrafos, diz: "A decisão da Assembléia pode ter um respaldo 
constitucional, contudo não contou com a consulta prévia e a aquiescência do 
povo de ltaguara. Em assim sendo, estamos tomando a liberdade de propor a 
V. Exa. revisão da supramencionada lei complementar através de proposta 
do Executivo à Assembléia Legislativa". 

Tínhamos até discutido com os colegas Deputados sobre retirarmos, com 
uma emenda, ltaguara da região metropolitana. Depois, numa discussão 
mais profunda e ouvindo vários segmentos, pensamos que, se foi feita essa 
mudança sem se discutir com toda a população e com o próprio Prefeito e os 
Vereadores, também não seria justo uma mudança sem ouvirmos a 
população e as lideranças de ltaguara. 

Soube que a Comissão de Assuntos Municipais desta Casa sabiamente 
tomou a decisão de, a partir do ano seguinte, só tomar posições importantes 
com relação aos municípios depois de ouvir suas lideranças em audiências 
públicas. Assim nos informou o Vice-Presidente da Comissão, Deputado 
Eduardo Brandão. 

Tomamos a liberdade e estamos protocolando pedido nessa mesma 
Comissão, ainda este ano, com vistas a que, no início da sessão legislativa 
do ano seguinte, ltaguara possa ser ouvida em audiência pública realizada na 
cidade, onde nós, Deputados, Vereadores, Prefeitos, lideranças dos 
movimentos organizados possamos dar uma definição final. Se ltaguara 
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quiser permanecer na região metropolitana, terá todo o nosso apoio, com , 
certeza, nesta Casa. Se quiser fazer mudança, terá o nosso apoio tambem 
para fazer as mudanças, mas ouvindo a comunidade. Queremos deixar 
registrado que fomos procurados por várias lideranças de ltaguara - que 
também conhecemos, pois fica bem próximo de onde residimos, em Betim -, 
porque temos esse compromisso - não só lá, mas em todo o Estado e, 
sobretudo, nas cidades mais próximas - de estarmos trazendo para esta 
Casa os anseios e as reivindicações das nossas cidades. 

Outro fato que queremos hoje registrar é que, após termos sido procurados 
na sexta-feira passada por um morador de São Sebastião de Águas Claras, 
apelidado Macacos, distrito do Município de Nova Lima, estivemos lá ontem, 
durante toda a manhã e na parte da tarde, quando haveria a retirada de 14 
famílias- não na zona rural, mas na urbana-, num total de 47 pessoas. Esse 
terreno de 2.000m2 está inserido numa grande fazenda de 1.000.000m2, por 
sinal, uma área nobre, muito bonita, onde passa um rio perto. 

Fazendo um parêntese, aqueles moradores não jogam lixo no rio, têm um 
senso ecológico muito profundo. 

Esse terreno pertenceu à Mitra - ligada à Igreja católica - até 1994, quando 
foi vendido para três grandes empresas: Viação Anchieta, Centro-Sul 
Empreendimentos e Roscoe Engenharia. Havia na justiça uma ação de 
reintegração de posse. Essa ação foi substabelecida para os advogados 
dessas empresas, mas não retiraram a Mitra como pólo ativo. A Mitra, então, 
de uma maneira equivocada, continuou constando como proprietária da área. 
O primeiro advogado dos moradores abandonou a causa - Deus sabe por 
quê; porque são pobres ou por algo que tenha acontecido nesse transcurso. 
Agora, recentemente, foram comunicados de que tinham perdido a causa e 
tinham de sair. Basta dizer que algumas famílias moram nesse local há 20 
anos; outras, há 6, 7 anos. Portanto, não é uma ocupação de poucos dias. 
Há não só um valor afetivo, mas também toda uma história daqueles 
trabalhadores que ganham salário mínimo, sendo muitos varredores de rua. 

Nesse distrito quase todas as casas são construídas em terreno devoluta. 
Existem lá pessoas que têm melhores condições de vida, não têm título de 
propriedade, mas a ação recaiu apenas sobre aqueles moradores pobres. 
Das 14 famílias, 5 estavam citadas nessa ação. 

Quando chegamos, já estava lá a Polícia Militar para dar respaldo à ação. 
As Oficiais de Justiça, infelizmente, duas mulheres, estavam lá fazendo o seu 
papel. Respeitamos as Oficiais, mas, ao mesmo tempo, percebemos que, às 
vezes, há necessidade de uma sensibilidade maior, porque, quando foi 
solicitado um prazo para negociação - só sexta-feira tivemos conhecimento -, 
não percebemos a sensibilidade da mulher mineira prevalecer ali. 

Felizmente, a Mitra estava envolvida, e D. Serafim, nosso Cardeal 
Arcebispo, tomando conhecimento da situação e da grande injustiça que 
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poderia estar havendo neste final de milênio, com o nome da Igreja 
envolvido, autorizou, através da assessoria jurídica da Mitra, a advogada, 
Ora. Rosa, a entrar com pedido de revogação dos direitos outorgados ao 
advogado Acácia de Paiva, pedindo a extinção do processo. O Juiz, antes 
irredutível, que não tinha acatado a solicitação do advogado atual dos 
moradores, teve, então, de acatar, porque legalmente a Mitra estava dizendo 
que não tem mais responsabilidade, que não tem o Dr. Acácia como seu 
advogado, porque, de fato, ele não representa a Mitra. O Juiz deu suspensão 
do processo e direito aos compradores de se habilitarem nesse processo. 

É lógico que não foi uma vitória final, mas foi uma primeira vitória. Aqueles 
trabalhadores, aquelas 14 famílias terão tempo para negociar. Esperamos 
que a Mitra realmente faça uma intervenção para que haja justiça social e os 
direitos de moradia dos trabalhadores sejam respeitados. Esteve lá, também, 
o Or. Fábio, da PUC-MG, que apóia a pastoral carcerária, exercendo um 
papel importantíssimo para que conseguíssemos essa grande vitória. 
Estivemos lá, como membros da Comissão de Direitos Humanos. Não 
representando a Comissão oficialmente, porque não houve tempo de nos 
reunirmos, mas como parlamentares que têm tido uma atuação em defesa 
dos trabalhadores e dos excluídos. Não poderia deixar de registrar 
oficialmente, nesta Casa, a alegria de, enquanto parlamentar do PT, 
enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos desta Casa, enquanto 
representante da mulher mineira, ter participado dessa vitória. Lá estavam 
presentes também o Carlinhos, de Nova Lima, Presidente do PT; o Ronaldo, 
Vereador; e várias lideranças comunitárias. O pessoal estava tão 
desamparado, tão sozinho, que não estava mobilizado. De repente, com uma 
soma de esforços, conseguimos essa grande vitória. 

Ao final do segundo e início do terceiro milênio, queremos agradecer por 
tudo. Com esse fato, é possível refletirmos sobre a grande importância do 
parlamento, do Legislativo mineiro, para que possamos construir a sociedade 
com que tanto sonhamos, com mais igualdade, com justiça social, que nos 
permita superar as divergências, até mesmo partidárias, para que nossos 
objetivos comuns sejam os objetivos do povo mineiro. Que possamos 
realmente ir contra interesses de grandes proprietários que não estiverem de 
acordo com os interesses da maioria, com os interesses dos trabalhadores e 
com a justiça social. 

Quero agradecer todo o apoio que recebi nesta Casa. Tivemos a acolhida 
de todos, sobretudo daqueles com quem tivemos a alegria de trabalhar mais 
de perto - a nossa bancada, a Comissão de Direitos Humanos. A todos os 
Deputados e Deputadas com quem tivemos a alegria de trabalhar, queremos 
agradecer o apoio e a oportunidade de aprender. Este parlamento é um 
grande desafio. Podemos usar o poder a serviço da vida, para que haja 
mudanças radicais ou para que prevaleçam os privilégios, para que a nossa 
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sociedade não avance, para que a desigualdade permaneça. Temos que 
construir uma sociedade mais justa, mais democrática e mais feliz. O nosso 
muito obrigada e que o Menino Jesus abençoe cada um de nós, e que 
possamos, no ano 2000, estar mais animados, mais fortalecidos pela nossa 
fé, nessa luta constante, nessa nossa missão de parlamentares e cristãos. 

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputada Maria Tereza Lara, 
rapidamente gostaria de cumprimentar V. Exa. Gostaria de dizer da minha 
satisfação de poder tê-la como companheira na Comissão de Direitos 
Humanos. Quero aqui, no Plenário, manifestar o reconhecimento pelo 
trabalho que V. Exa. vem realizando na comissão; um trabalho sério, um 
trabalho importante. V. Exa. não tem medido esforços para defender os 
trabalhadores, as pessoas necessitadas de justiça que buscam a nossa 
Comissão de Direitos Humanos. Quero aproveitar esses momentos para 
elogiar a atuação de V. Exa. na Assembléia Legislativa e na Comissão de 
Direitos Humanos. Não abrimos mão do seu trabalho, um trabalho muito 
importante para nós, reconhecido pela população. 

Quero deixar registrada a minha satisfação em poder estar junto com V. 
Exa. e elogiá-la por mais essa vitória, por mais essa luta que V. Exa. 
empreendeu e da qual saiu vitoriosa; não só V. Exa. mas também os 
trabalhadores que estão tão necessitados da nossa presença e da nossa luta 
junto com eles pela justiça no nosso Estado. Parabéns pelo trabalho que V. 
Exa. realizou neste ano. Sei que realizará muito mais na Comissão de 
Direitos Humanos no próximo ano. Muito obrigado pelo aparte. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço o estímulo ao nosso trabalho. 
Quero mais uma vez dizer da importância dessa Comissão, de seus 
membros e da atuação de V. Exa. para que possamos juntos construir o 
nosso sonho de uma sociedade com mais qualidade de vida. Agradeço, mais 
uma vez, a todos e sobretudo aos Deputados de outros mandatos, 
principalmente os da Bancada do PT, que nos puderam ajudar nessa 
caminhada do nosso primeiro mandato. 

Como disse, esperamos continuar o nosso compromisso de parlamentar 
nesta Casa, neste nosso Estado, tão importante para a política do nosso 
País, para que o Brasil tenha mudanças radicais. Esperamos estirpar de vez 
esse projeto neoliberal que traz desemprego, para construirmos uma 
sociedade democrática em que haja um projeto alternativo de verdadeira 
participação popular. Muito obrigada. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente Anderson Adauto, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados e senhores visitantes, esta, provavelmente, 
será a última reunião ordinária da Assembléia Legislativa em 1999. Este ano 
certamente ficará marcado para todo o nosso Estado e para todo o nosso 
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povo como um ano complicado, de pos1çoes políticas tomadas pelo 
Poder Executivo, muitas vezes rebatidas pelo Poder Legislativo. Neste ano, 
houve um crescimento muito grande das ações políticas em relação às ações 
administrativas no nosso Estado. 

Tudo começou quando S. Exa. o Sr. Governador, ao tomar posse no 
Governo de Minas Gerais, apresentou a proposta de moratória do nosso 
Estado em relação à dívida de Minas Gerais para com a União. Nesse 
momento se desencadeou todo um processo político, uma reação tanto do 
Governo Federal em relação ao nosso Estado quanto do Governo do nosso 
Estado em relação ao Governo central. 

Infelizmente, aconteceram paralisações de obras, interrupções de projetos 
e programas importantes que já estavam acertados e que certamente dariam 
uma nova feição, um novo "status" ao nosso Estado. Citaria, por exemplo, o 
programa de recuperação das estradas de Minas Gerais, programa que já 
estava acertado com recursos do Banco Mundial. O Estado entraria com uma 
contrapartida de 10%, num valor de R$1.500.000.000,00 para recuperação 
de nossas estradas; obras importantes como a da duplicação da Fernão Dias 
até o Estado de São Paulo; a duplicação da BR-135 e a duplicação da 
estrada que liga Belo Horizonte ao Vale do Aço. Enfim, um programa viário 
extremamente importante para Minas Gerais. 

O programa de capacitação de professores, também com volume de 
recursos de mais de US$150.000.000,00, proporcionaria aos professores 
mineiros oportunidade de capacitação maior e recuperação da rede física do 
nosso Estado. 

Lembro também a continuação do Programa Jaíba, o Jaíba 11, na sua parte 
empresarial; a paralisação em definitivo da Ferrovia Unaí-Pirapora, que 
integraria toda a região Centro-Oeste de Minas, proporcionando ao 
produtores rurais das margens do rio São Francisco melhor condição de 
comercializar seus produtos agrícolas; a interrupção de ações de combate à 
seca, com a paralisação do Programa Pró-Hidro. 

Assistimos a uma luta muito grande da bancada de Deputados do Norte, do 
Noroeste e do Leste de Minas, no combate à seca, que dizimou todas 
aquelas regiões, levando ao desespero milhares e milhares de pessoas. 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo- PRODETUR -, com recursos 
de R$76.000.000,00, também não há nenhuma perspectiva de ser levado 
adiante. 

Tudo isso aconteceu de modo irreversível. Estamos sofrendo na pele as 
ações dessa decisão política do Governador Itamar Franco de paralisação do 
diálogo entre Minas e Brasília. Estados vizinhos, notadamente Rio de 
Janeiro, São Paulo e Bahia, ganharam com o restabelecimento do diálogo, 
das negociações, do contato político e administrativo com Brasília. 

Estou dizendo tudo isso para mostrar também o papel das Oposições nesta 
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casa. Mesmo sentindo todas as dificuldades, acompanhando com ânsia 
0 processo político que se desenvolveu em Minas Gerais, as Oposições 
tiveram um comportamento ético, respeitoso. Preferimos analisar todos os 
projetos, sem exceção, à luz da verdade, do entendimento e do diálogo, 
procurando não prejudicar ainda mais o Estado. 

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Agradeço ao nobre Deputado. 
Nesta oportunidade, gostaria de dizer a V. Exa., aos Deputados presentes e 
aos telespectadores da TV Assembléia que estamos chegando ao final deste 
ano com surpresas. Nostradamus disse que coisas impossíveis iríamos ver 
no final do século. 

Aqui em Minas, estamos vendo o Governador Itamar Franco, natural de 
Juiz de Fora, criar essa chamada "narcotaxa". Já em Juiz de Fora, um 
Vereador "itamarista", cujo nome é Laurindo Neto, criou uma lei obrigando os 
cavalos que puxam carroças a usar cuecas. São coisas em que não 
acreditamos. É verdade, dá até para rir. Aqui, é "narcotaxa", em Juiz de Fora, 
o cavalo tem que usar cueca. O difícil vai ser encontrar alguém para colocar 
cueca nesses cavalos. O pior é que essa lei foi aprovada. Os carroceiros 
estão indignados querendo saber quem vai conseguir colocar e trocar as 
cuecas dos cavalos. Esse é o problema. Obrigado. 

o Deputado Carlos Pimenta - Na verdade, algumas atitudes partidas de 
Juiz de Fora têm-nos causado extrema preocupação, Deputado. Esse povo 
de Juiz de Fora é, realmente, surpreendente. 

Gostaria de dizer que a nossa posição foi extremamente transparente e 
clara. Estou hoje sendo indicado, com muita honra, pelos companheiros do 
PSDB para novamente, no ano 2000, continuar na Liderança da Minoria. 
Queremos continuar estabelecendo o diálogo entre as Oposições, a Minoria 
da Casa, com a Presidência, com a Mesa e com a bancada de sustentação 
do Governo Itamar Franco. Não vamos, aproveitando do cargo, procurar 
radicalizar nas nossas posições. O PSDB, o PFL e o PSN têm tido um 
comportamento extremamente criterioso, cuidadoso, no exame de todas as 
matérias que chegam à Casa. Recentemente recebemos uma solicitação do 
Governador Itamar Franco, cujo objetivo era cobrar os créditos tributários. 
Procuramos cooperar no que foi possível, mostrando as incoerências do 
projeto original, apresentando as nossas emendas e as nossas sugestões, 
estabelecendo, assim, um verdadeiro diálogo. Cooperamos para que S. Exa., 
0 Governador, pudesse arrecadar, para os cofres do Estado, 
R$400.000.000,00. Nesse entendimento entre Oposições e Governo, 
deixamos claro que os créditos tributários teriam que ser usados, 
prioritariamente, para o pagamento do 13° salário do funcionalismo, referente 
a 1998 e a 1999. Infelizmente, também as nossas pretensões não 
encontraram respaldo no acordo firmado, e o 13° salário de 1998 está sendo 
pago a prestação. E agora, no final do ano, com toda a dificuldade, 
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observamos que o funcionalismo, mais uma vez, ficou prejudicado. Aliás, 
o funcionalismo público estadual, de acordo com a imprensa, tem os salários 
do Executivo equiparados aos salários dos Estados mais pobres, os Estados 
nordestinos. A média de salário do funcionário do Estado encontra-se em 
torno de R$400,00, enquanto em São Paulo é de R$900,00 e no Rio de 
Janeiro é de R$800,00. É necessário que os acordos firmados entre as 
Oposições e o Governo de Minas sejam cumpridos. Esperamos que o ano 
2000 seja o ano do funcionário do Estado, quando poderemos estabelecer 
um diálogo mais estreito, mais transparente e confiável entre o Governo de 
Minas e os 400 mil servidores. A continuar nessa quebra de acordo, com o 
Governo desconhecendo as pretensões do funcionalismo, as Oposições 
preferiram firmar um pacto de não mais aceitar esse pouco caso no ano 
2000. 

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Agradeço a palavra que V. Exa. 
me concede. Seguindo seu raciocínio, estamos apresentando a conduta das 
Oposições, neste parlamento, durante o ano de 1999. Cumprimentamos V. 
Exa. pela brilhante exposição que faz e pelo balanço da situação do Estado 
que ora apresenta. 

Gostaria de reafirmar que todos somos companheiros de partido, e o nosso 
esforço durante este ano se baseou fundamentalmente em fazer com que a 
Oposição nesta Casa, o PSDB, o PFL e o Deputado Miguel Martini, 
desempenhássemos o nosso trabalho para dar à Oposição uma 
característica de oposição consistente, responsável e, sobretudo, inteligente, 
buscando os melhores caminhos para o povo de Minas Gerais. Mas o nosso 
trabalho foi também mostrar que esta Casa é dialética, e que muitas vezes as 
verdades para as situações do passado, hoje, se inverteram. Mas 
compreendemos isso com espírito de conciliação e de afirmação do Poder 
Legislativo. Estamos trabalhando para que o Poder Legislativo não seja 
apenas um Poder comandado pelo Palácio da Liberdade. Desde o primeiro 
dia nos comportamos dessa forma, e é assim que continuaremos a trabalhar 
nesta Casa. Vamos trabalhar para que o Poder Legislativo possa usar os 
mecanismos necessários para a sua independência, para não ocorrer neste 
parlamento apenas a vontade do Executivo; porque vivenciamos esse vício 
em todas as Casas Legislativas. Minas Gerais deve dar o exemplo. 

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço as palavras de V. Exa., nobre 
Deputado Hely Tarqüínio. 

Sr. Presidente, para terminar, queremos reconhecer, em nome da 
Oposição, todo o esforço que a Mesa tem feito para nos dar condições de 
exercer plenamente o nosso mandato, o nosso papel de Oposição. Se temos 
alguma diferença política com o Governo do Estado, com a Mesa e, 
especialmente, com V. Exa., Sr. Presidente, posso dizer que tivemos todas 
as condições para desempenhar o nosso papel constitucional de fiscalizar o 
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Poder Executivo e de apresentar nossas proposições. Agradeço a V. 
Exa., agradeço aos Deputados e, em nome do PSDB, do PFL e do PSN, 
renovamos o nosso compromisso de continuarmos firmes no ano 2000, 
exercendo o nosso papel e, principalmente, a nossa obrigação de estarmos 
juntos batalhando pelas causas de Minas Gerais e do funcionalismo. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite. 
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

telespectadores que nos acompanham por intermédio da TV Assembléia em 
todos os recantos de Minas Gerais, começo a minha fala manifestando um 
enorme pesar pelo falecimento ocorrido ontem, em Montes Claros, do Sr. 
Germínio Gonçalves dos Santos, conhecido como Géo, meu companheiro de 
batalha política desde 1976, quando participei da minha primeira campanha 
política como candidato a Vereador. Desde essa época contamos com a 
presença ininterrupta do companheiro Géo. Foi com imenso pesar que 
tomamos conhecimento de seu falecimento prematuro. Que Deus dê a ele o 
lugar que merece como grande companheiro que sempre foi. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, já com alguns dias de atraso, mas ainda 
em tempo, acho importante falarmos sobre um acontecimento na área da 
educação, em Minas Gerais; o fato de o Ministério da Educação ter inventado 
um tal de provão para "ranquear" as universidades brasileiras. 
Primeiramente, é incrível como um Governo que tem feito pouquíssimo na 
área da educação, que tem investido quase nada no ensino superior 
brasileiro, que tem deixado as universidades praticamente ao-deus-dará, 
resolva, para fazer farol, para aparecer perante o noticiário nacional, criar 
uma espécie de prova para saber quais são as boas faculdades e quais não 
são boas. 

Se o Ministério da Educação deseja avaliar as universidades, tem de se 
aprofundar mais, tem de buscar condição estrutural e conhecer o real 
funcionamento e as dificuldades regionais de cada uma, e não simplesmente 
marcar o dia de uma prova. Sabemos que milhares de alunos fizeram esse 
provão vendo como responsável pela prova um Governo neoliberal, que não 
tem respondido com seriedade aos problemas brasileiros. Então, houve um 
boicote. Todos sabemos que os universitários foram fazer as provas de 
maneira debochada e descomprometida, como se fosse um protesto- aliás, 
em muito boa hora. O resultado da prova, que foi feita nessas condições, foi 
divulgado com estrépito pelo Ministério da Educação, com um barulho 
pirotécnico, a fim de demonstrar a fragilidade desta ou daquela Faculdade. 
Posso afirmar-lhes, com absoluta convicção, que o Ministério da Educação 
cometeu, com isso, grande injustiça em alguns casos. Cometeu grande 
equívoco ao analisar, apenas através das provas dos alunos, feitas de 
maneira experimental e descomprometida, a situação de cada Universidade. 
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Por exemplo, com relação às universidades estaduais de Minas Gerais, 
tanto a UEMG, quanto a UNIMONTES, da qual, como todos sabem, sou 
egresso, pois fui funcionário da Faculdade de Filosofia, aluno da Faculdade 
de Economia e de Direito e professor da Faculdade de Direito, posso dizer-
lhes, com absoluta convicção, que elas têm resistido com seriedade. Essas 
universidades têm oferecido um ensino, pelo menos no que diz respeito à 
UNIMONTES, que conheço mais, da mais alta qualificação. Tanto assim é, 
que os alunos da Faculdade de Direito, dos quais tive a honra de ser o 
patrono da formatura na última sexta-feira, tiraram as melhores notas. Ainda 
assim, isso não é suficiente, porque, quando se aferiu a Faculdade de 
Medicina da UNIMONTES, teve ela uma avaliação fraca. Isso significa que a 
Faculdade de Medicina de Montes Claros não tem qualificação para oferecer 
um bom ensino aos seus alunos? Essa conclusão é absolutamente 
equivocada. Essa Faculdade tem um trabalho que vem sendo sedimentado 
ao longo de 30 anos. Ali, formaram-se médicos da maior competência. Aqui 
mesmo, nesta Casa, há quatro ou cinco Deputados que se formaram 
médicos pela Faculdade de Medicina de Montes Claros. E são todos muito 
capazes. A Faculdade de Medicina do Norte de Minas realiza um trabalho de 
faculdade sertaneja, fincada em um sertão, para formar médicos para a 
região do Jequitinhonha e para todo o Norte de Minas. Mas, de repente, 
aparece o MEC, com um provão, avaliando, através de notas de uma prova, 
as universidades, e faz uma divulgação nacional, deixando-a mal e jogando 
por terra um trabalho de 30 anos, desenvolvido por dirigentes e por 
professores tidos e havidos com o da maior capacidade. Lembro-me de 
quando foi criada a Faculdade de Medicina de Montes Claros. Na época, 
médicos como João Maurício e Mário Ribeiro da Silveira idealizaram a 
Faculdade, para formar médicos - isso era quase um sonho - fora da 
realidade da época. E a Faculdade foi firmando-se. Hoje, possui um hospital 
universitário e está implantando um sistema de atendimento neonatal, que é 
pioneiro na região. Há profissionais formados nessa Faculdade, há várias 
gerações, da mais alta competência. Por essa razão, manifesto o meu 
protesto contra o que houve. O MEC não podia ter sido irresponsável nem 
superficial. Se quisesse avaliar a qualidade dos alunos, levantasse as suas 
notas em todos os anos, porque o aluno, no final do ano letivo, faz prova para 
valer. Essa avaliação é mais realista. 

Foi uma prova feita na brincadeira, feita sob protesto, quando alunos, com 
razão, protestando contra um Governo Federal irresponsável, acabaram por 
fazer provas sem compromisso algum, comprometendo a nossa 
universidade. Como montes-clarense, como Deputado majoritário em Montes 
Claros e como Deputado do Norte de Minas, cabe-me protestar e lamentar 
que o MEC tenha como única finalidade de seu trabalho, em vez de mandar 
verbas para as universidades e investir mais nelas, simplesmente "ranquear" 

~--------------------------------------------------------~ 
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as faculdades, para saber quem leva letra A, B, C ou D, não se 
importando com um trabalho árduo e sério, que foi feito no passado, para 
fazer crescer e valorizar as nossas universidades. 

O Deputado Marco Régis (em aparte) - Deputado Luiz Tadeu Leite, 
agradeço o aparte que a mim é concedido. Pedi em meu gabinete que 
mandassem para o Plenário, rapidamente, um requerimento que apresentei, 
provavelmente em 1996. Acho que não vai dar tempo, porque fui pego de 
surpresa com o seu discurso. 

Apresentamos aqui, um requerimento que foi aprovado em Plenário 
endereçado ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Presidente do 
Senado, na época. Fomos pioneiros, na legislatura passada, no protesto 
contra o chamado "provão", quando uma medida provisória o implantava no 
País. 

Quero parabenizar V. Exa. pela coragem e pela lucidez com que aborda 
esse tema. Estou plenamente de acordo com os seus pontos de vista, que já 
foram externados por mim, em 1995 ou 1996. O ato era apenas uma medida 
provisória, que pregava a entrada em vigor do "provão". Naquela época, 
tivemos o apoio de entidades de ensino médico. Estribados nisso, 
posicionamo-nos contrariamente a isso, aqui, na Assembléia. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço a V. Exa. É de se lembrar, 
Deputado, que, no ano de 1997, num mesmo tipo de "provão", a Faculdade 
de Medicina de Montes Claros ficou entre as dez melhores do País, com um 
conceito muito bom. Agora, recebe um "E". Pergunto: a faculdade piorou em 
dois anos, a esse ponto? O que houve para que piorasse tanto em dois 
anos? Não, confiaram e se basearam numa única prova feita por alunos. 
Alguns a fizeram em tom de protesto, outros, em tom de deboche, 
protestando contra o próprio Governo Federal, porque viam nisso um gesto 
nazista e irresponsável, para que a faculdade ficasse malvista em Minas e no 
Brasil, como se fosse uma faculdade de baixa qualidade. 

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)*- Quero parabenizá-lo, Deputado 
Tadeu, pela propriedade do tema. Sou ex-aluno dessa faculdade de 
Medicina, com muito orgulho. Tenho a certeza de que meus colegas 
souberam aproveitar muito bem os ensinamentos que tiveram. 

Quero apenas lembrar que esse MEC, que quer avaliar a Faculdade desta 
maneira, não tem financiamento para o ensino médio no Brasil inteiro, de 
maneira que Estados como Minas Gerais, que estão avançando na 
educação, não recebem um tostão, porque não há financiamento do MEC 
para o ensino médio. Como pode avaliar quem não se preocupa em fazer o 
mínimo, que é dar o 2° grau? 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Na verdade, a Faculdade de Medicina não 
se nega a ser avaliada. A avaliação é uma coisa normal. O que estamos 
contestando e temos de contestar é a forma da avaliação. Vamos buscar as 
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O curso de Medicina da UNIMONTES, posso dizer, é um dos poucos a 

contar com a infra-estrutura de um hospital universitário próprio, com 
residência médica credenciada pelo próprio MEC nas quatro áreas básicas, 
que oferece uma residência inovadora em saúde da família, para as áreas de 
medicina e enfermagem. O hospital da UNIMONTES inaugura, até março, o 
primeiro CTI neonatal e pediátrico da região. Tudo isso é sinal de que temos, 
em Montes Claros, uma faculdade que é orgulho do Norte de Minas, orgulho 
de Minas Gerais, que presta uma assistência da melhor qualidade ao 
educando. Estamos encerrando a nossa participação, neste curto período 
como Deputado desta Assembléia, protestando contra o MEC, Sr. 
Presidente. 

Aproveito para desejar a todos os colegas e a V. Exa., nobre Presidente, 
um Natal feliz, um Natal cristão. E a todos os que nos ouvem, ao povo 
mineiro, um Ano-Novo com mais compreensão, mais operosidade e mais 
trabalho para esta Casa e para Minas Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
2a Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Esgotada a hora destinada 
a esta fase, a Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da 
Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de 
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão abertas 
as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para 

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 29/99. Pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Adelino de 
Carvalho; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado 
Eduardo Hermeto; pelo PT: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente -
Deputado Rogério Correia; pelo PSD: efetivo - Deputado João Paulo; 
suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e pelo PTB: efetivo - Deputado 
Olinto Godinho; suplente - Deputado Arlen Santiago. Designo. À Área de 
Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o 
Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar n° 58, originada do Projeto 
de Lei Complementar n° 19/99. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; 
suplente - Deputado Antônio Roberto; pelo PFL - efetivo - Deputado Alberto 
Bejani; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo PSD: efetivo - Deputado Dinis 
Pinheiro; suplente - Deputado João Paulo; pelo PT: efetivo - Deputada Maria 
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José Haueisen; suplente - Deputado Ivo José; e pelo PTB: efetivo -
Deputado Arfen Santiago; suplente - Deputado Cristiano Canêdo. Designo. À 
Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Indicação do Sr. Hérzio Geraldo Bottref Mansur para o Cargo de Presidente 
da Fundação de Arte de Ouro Preto- FAOP. Pelo PMDB: efetivo- Deputado 
Antônio Roberto; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo PSDB: efetivo -
Deputado Amilcar Martins; suplente - Deputada Maria Olívia; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Bilac Pinto; pelo 
PSD: efetivo - Deputado João Paulo; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro 
Silva; e pelo PT: efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente - Deputado 
Adelmo Carneiro Leão. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
Indicação de Wilton Braga de Oliveira para o Cargo de Diretor-Geral do 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM-MG. Pelo 
PMDB: efetivo - Deputado Paulo Pettersen; suplente - Deputado Antônio 
Roberto; pelo PSDB: efetivo - Deputado Aílton Vilela; suplente - Deputada 
Elbe Brandão; pelo PDT: efetivo - Deputado Alencar da Silveira Júnior; 
suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz 
Fernando Faria; suplente - Deputado Elmo Braz; e pelo PPS: efetivo -
Deputado Márcio Kangussu; suplente - Deputado Wanderley Ávila. Designo. 
À Área de Apoio às Comissões. 

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

apresentadas nesta reunião pelo Deputado Hely Tarqüínio - informando sua 
indicação como Líder do PSDB para a próxima sessão legislativa (Ciente. 
Publique-se. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Paulo, solicitando a 

retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 176/99. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento 
Interno. Arquive-se o projeto. 

Requerimento da Deputada Efaine Matozinhos e outros, em que solicitam 
seja realizada reunião especial comemorativa em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, no dia 8/3/2000. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento 
Interno, e, oportunamente, fixará a data. 

Requerimento do Deputado Márcio Cunha e outros, em que solicitam a 
realização de reunião especial destinada a homenagear o Centro 
Universitário Newton Paiva - UNICENTRO. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento 
Interno, e, oportunamente, fixará a data. 
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Requerimento do Deputado Márcio Cunha e outros, em que solicitam 

seja realizada reunião especial destinada a homenagear o Minas Tênis Clube 
por seus 65 anos de existência. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXI do art. 21 do Regimento Interno, e, 
oportunamente, fixará a data. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre 

a Indicação do Nome do Sr. José Felipe Motta para Diretor-Geral da 
CODEVALE. A Comissão Especial opina pela aprovação do nome. 

Questões de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 

não temos "quorum" para apreciar a indicação do nome nem, muito menos, o 
nosso requerimento de adiamento de votação. 

O Deputado Eduardo Hermeto - Recomposição de "quorum", Sr. 
Presidente. 

O Sr. Presidente- É regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que 
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição do "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para votação. Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval 
Ângelo, solicitando o adiamento da votação do parecer sobre a indicação do 
titular da CODEVALE. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, já falamos exaustivamente sobre a questão da indicação para a 
CODEVALE. O Governo viveu, em dias recentes, um problema muito 
melindroso. A necessidade impeliu o Governo a promover algumas 
exonerações, e assistimos a isso com pesar, embora tenhamos tido uma 
posição clara, definida, do Governo a respeito dessas exonerações, 
mostrando claramente o seu perfil ético, a sua posição na defesa do 
interesse público, na defesa do bem maior que deve nortear a coisa pública. 
Mas entendemos que isso gerou um desgaste do ponto de vista ético, do 
ponto de vista da imagem pública do Governo. 

Gostaríamos de relatar o caso da ADEMG, em que o Governo teve de 
tomar uma posição drástica, exonerando toda a Diretoria. Apesar de tudo, há 
três meses o Governo havia determinado ao auditor do Estado que fizesse 
uma auditoria na ADEMG e mostrou que as indicações que foram feitas para 
aquele órgão não foram pensadas. Foram aprovadas com uma margem 
enorme de votos aqui nesta Casa, sem muitos questionamentos, na sabatina 
feita pelos Deputados, mas depois foi necessária, de alguma forma, uma 
mudança. Isso significa que a emenda do Deputado Miguel Martini, que 
determina que os Presidentes e Diretores desses órgãos sejam sabatinados 
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pela Assembléia como critério final para garantir a lisura, a moralidade 
ou o passado dos indicados, no caso da ADEMG, mostrou-se insuficiente. 
Tivemos muitas denúncias que envolviam licitações arrumadas, muitas 
denúncias de superfaturamento e mesmo de obras feitas sem licitação. 

Entendo que o critério que muitos defenderam na última reunião, de que o 
nome aprovado na comissão já tem garantia para ser aprovado em Plenário, 
não é o melhor, daí o nosso cuidado em relação à questão da CODEVALE. 

Tivemos também na CASEMG um espetáculo que não foi dos melhores. O 
Governo não pagou ainda o 13° salário atrasado do Governo Azeredo, pois 
faltam algumas parcelas para o próximo ano, e neste ano os servidores vão 
receber, nesta semana, 50% do 13° salário de 1999, e assistimos àquele 
espetáculo deprimente na CASEMG, quando o Presidente daquela estatal, 
de forma generosa, procedeu ao pagamento adiantado do 14° salário- o 13° 
já tinha sido pago no mês de julho - e ainda fez um adiantamento do 13° 
salário do ano 2000. 

De novo o Governo teve que intervir, de novo o Governo teve que agir. É 
interessante que nessas duas indicações fica claro e evidente o grupo político 
do Governo que está por trás disso, um grupo que, quando governou este 
Estado, não deu grande demonstração de lisura nem de preocupação com a 
ética ou com o trato da coisa pública. 

Para reforçar a questão da CODEVALE sobre a qual estou refletindo, 
poderíamos abordar também o caso da EMA TER. O que é interessante no 
caso da EMATER, que veio à tona em razão de uma CPI que está em 
processo na Câmara Municipal de lturama, com participação do Partido dos 
Trabalhadores local, é que o Governo teve que exigir a análise não só da 
vida presente do indicado, como também uma avaliação da sua vida 
pregressa, que ainda está em investigação, sobre a qual ainda não há uma 
definição. Nessa questão também se coloca uma reflexão a ser feita. 
Entendemos que foram feitas denúncias graves contra o indicado da 
CODEVALE, denúncias que merecem uma reflexão do Poder, denúncias que 
falam da não-realização de processo licitatório em obras na cidade de Minas 
Novas, quando foi Prefeito daquela cidade; denúncias que dizem que, com 
recursos liberados para construção de duas estações de tratamento de água 
e de esgoto, só uma foi construída; denúncias sobre a não-realização de 
asfaltamento em várias ruas. Isso nos força a refletir e a não concordar que 
essa indicação seja aprovada aqui sem uma reflexão maior. Não queremos 
impedir que a vo}ação seja feita, queremos, sim, que haja uma reflexão com 
os Deputados. E interessante, mas essa quarta indicação está ligada ao 
mesmo grupo político que fez as duas primeiras, quando aconteceram 
exonerações. Achamos que isso seria colocar o Governador Itamar Franco 
em dificuldade mais uma vez. Queremos, sim, estar atentos, defendendo 
uma postura ética. Que essa indicação não seja aprovada. A nossa 
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compreensão é a de que, se for, dentro de alguns dias ou de alguns 
meses, pode ocorrer a mesma coisa que aconteceu anteriormente, tendo o 
Governador que fazer exonerações, sofrendo um novo desgaste público. 

Não entendemos uma coisa: numa região tão importante como a região do 
Jequitinhonha, a CODEVALE, uma estatal que nos últimos anos vem sendo 
sucateada, que não vem conseguindo cumprir o seu papel de promotora do 
desenvolvimento do vale do Jequitinhonha, tenha o nome de um dirigente 
seu indicado e aprovado sem um processo de reflexão, sem um processo de 
discussão. Não podemos permitir isso. Diga-se de passagem, é de estranhar 
que as lideranças do vale do Jequitinhonha, onde o PT tem uma presença 
significativa em Prefeituras como a de Araçuaí, não tenham sido consultadas 
nem tenha sido discutida com o Governo a indicação do nome para a 
CODEVALE. Entendemos que o processo está errado. 

Quero, de público, fazer uma denúncia: não sei se todos se lembram, mas 
a CODEVALE foi o órgão que teve, no início do Governo Itamar, o Presidente 
que ficou menor tempo - o empresário Adson Marinho, de Contagem. Foi 
nomeado pelo Governador Itamar Franco para a Presidência da CODEVALE 
e ficou 48 horas no cargo. Quarenta e oito horas depois, o Vice-Governador 
fez pressão para que Adson Marinho fosse retirado do órgão, quando no 
momento não se discutia nem a aprovação pela Assembléia, por ser Adson 
Marinho um empresário sério, ético, de Cachoeira de Pajeú, que conhece 
como ninguém o vale do Jequitinhonha. Não entendemos por que o Vice-
Governador teve uma postura contrária à presença de Adson Marinho. 

Será porque o Adson iria realmente levantar a Companhia de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha? Será porque o Adson iria 
realmente ter uma postura ética, não permitindo nenhum tipo de ajeitamento 
e de mau uso da coisa pública? Então, queremos denunciar que o Governo 
não encaminhou o nome original para esta Casa, que era do empresário 
Adson Marinho, mas outro nome sobre o qual pesam tantas suspeitas 
conforme já foram levantadas no Plenário da Casa. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos vivendo 

um final melancólico de sessão legislativa. Estamos vendo um Governo que 
começa a colher os seus desacertos, estamos vendo um Governo que viveu 
este ano de "factóides" em "factóides", sobrevivendo dessa maneira. Hoje, 
podemos tranqüilamente ver que antes eram alguns focos de incêndio; agora, 
na verdade, Roma pega fogo. 

Enquanto Roma pega fogo, o Governador está distante de tudo e de todos 
buscando a todo o momento aproveitar os acontecimentos e sair de maneira 
a estar sempre ganhando e lucrando. Não é ele o pai de nenhuma dessas 
crianças. Na verdade, o Governador é tido como alguém que é austero e que 
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está retirando as pessoas que não agem bem na admi~istração. E não 
vou ficar listando porque o próprio Deputado Durval Angelo, da base do 
Governo, já apresentou a lista do incêndio que há nesse Governo. 

Achávamos que eram focos isolados, mas agora estamos vendo o que está 
ocorrendo nesse Governo. Vemos como a todo o momento, vindo às vezes 
de Juiz de Fora, ou vindo de Paris, ou de Furnas ou de outros locais, aparece 
o Governador Itamar Franco que em momento algum se envolve com nada. 
A culpa é dos Deputados, da Assembléia Legislativa e da base do Governo. 
E o Governo é muito firme, exonerando imediatamente quem age errado. 
Mas sabemos que não há como ficar indefinidamente como o Governador 
quer ficar, distante de tudo. 

Os problemas estão aí. Estamos há duas semanas tentando votar o 
parecer de uma Comissão sobre indicação do Governador do Estado. Ou não 
é o Governador do Estado que indicou? E vemos a base do Governo Itamar 
Franco obstruir, impedir a votação, a todo o momento, do nome indicado pelo 
Governador do Estado. Como vamos conviver com essa situação e achar 
que o Governador está fora de tudo isso? Ora, a indicação é dele, a base é 
dele e vemos essa própria base obstruir e impedir que se vote no Plenário da 
Assembléia uma indicação do Governador. 

Ao mesmo tempo, vemos a base do Governador mencionar as pessoas e 
os dirigentes de companhias e órgãos que já foram exonerados pelo 
Governador. Mas foram indicados também pelo Governador do Estado. Até 
quando o Governador Itamar Franco vai ficar distante enquanto Roma pega 
fogo? Não são focos isolados; os problemas estão aí; e são muitos. Como a 

/ Assembléia Legislativa vai votar no orçamento enviado uma verba de 
suplementação de 10% ou 8%, o que equivale a R$5.000.000.000,00 de 
cheque em branco, assinado pelos Deputados da Assembléia Legislativa, 
que representam o povo de Minas Gerais. 

Os problemas estão colocados, as dificuldades estão colocadas, e ficamos 
um ano vivendo dos fatos de um Governador que disse que a Assembléia 
Legislativa já não distribui subvenção, que ele não permitirá. Que bom que a 
Assembléia já não tenha de se preocupar com isso! Que bom que já não 
temos de nos preocupar com isso. Mas, por outro lado, a Loteria Mineira 
distribui subvenção, a Secretaria da Educação distribui subvenção. E qual é o 
critério? Está claro para a população? O critério está claro para os 
Conselhos? Os Conselhos estão acompanhando a distribuição da subvenção 
social pela Loteria Mineira? 

Já não dá para esconder a verdade sobre esse Governo. É um Governo 
desencontrado. O Governador, a todo o momento, está fora: "Não, ele não 
estava sabendo". "Ah, não, ele não sabia que a direção dessa autarquia 
estava pagando o 14° salário." "Ah, não, o Governador indicou, mas não 
sabia dos problemas da ADEMG." Como vamos conviver com isso? A 
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Não há como conviver com o Governador imaginando se vai sancionar a 

"CPMF da segurança". Aliás, o Governador tornou-se um especialista em 
CPMF. Sonhou a CPMF da saúde, que permanece até hoje, e, agora, em 
Minas Gerais, pretende criar a "CPMF da segurança". Como só se fala na 
"CPMF da segurança", acabaremos nos esquecendo de que, das 129, 
permaneceram 109 taxas, que deverão passar. Se se vetar a "CPMF da 
segurança", passarão as outras 109. 

Sobrevive esse Governo de toda essa encenação. Há um cenário montado 
para um Governador que pretende ficar fora das dificuldades e que, em todo 
o momento, coloca a base desse seu Governo na Assembléia Legislativa 
fragilizada. Coloca os Deputados numa situação delicada, porque fica 
distante. Quer colher todos os ganhos, mesmo que a Assembléia Legislativa 
perca. Quer auferir essas vantagens, esses ganhos políticos para a sua 
imagem. 

Já não dá para esconder. Já não dá para dizer que não temos um incêndio. 
Roma está pegando fogo, e o Governador ou está em Juiz de Fora, ou está 
em Paris, ou está em Furnas, ou está discutindo a moratória, ou está 
discutindo se permanecerá ou não no PMDB, ou está discutindo outra 
questão, mas nunca o que interessa à população de Minas Gerais. 

Vejam a situação que estamos vivendo: um orçamento tímido, distante das 
necessidades do povo de Minas Gerais; um orçamento distante do social, 
que não privilegia o social. E ainda passa pela Assembléia Legislativa com a 
pretensão de dar ao Governador R$5.000.000.000,00 em cheques em 
branco. 

Será que a Assembléia Legislativa continuará a se omitir? Não exigirá 
desse Governador uma postura, que desça de onde está? Não sei onde está, 
se na discussão da subvenção, que não existe há mais de um ano. Ficará 
ainda nessa retórica? Esperamos que esse Governador desça. Esperamos 
também que a Assembléia Legislativa desça e não fique confundida com 
esse discurso que não ajuda o povo de Minas Gerais. 

Os problemas estão aí: há duas semanas a indicação desse senhor aí se 
encontra, já apreciada por uma comissão da Assembléia, e a própria base do 
Governo impede a votação. Essas indicações que a Assembléia tem votado 
não estão dando certo, e vejo que o Presidente será rápido para apertar essa 
campainha. Espero que todos nós nos compenetremos dos problemas que 
estamos vivendo. Obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras 

e senhores da imprensa, visitantes, fico a imaginar como as coisas para o 
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Vale do Jequitinhonha são difíceis. Desde 15 de setembro, tramita nesta 
Casa a indicação, para Diretor-Geral da CODEVALE, do nome de José 
Felipe Mata. Fico perplexo, pois algo existe de errado na conduta de todos os 
governantes, seja na área federal, seja na área estadual, com relação a esse 
órgão, que, lamentavelmente, perdeu, ao longo do tempo, a sua expressão, a 
sua contribuição para melhorar a qualidade de vida do povo do 
Jequitinhonha. Três cargos são indicados, há demora na análise desta Casa, 
e nomes são colocados, inclusive, sob suspeição. O resultado disso tudo é 
que o povo do Vale do Jequitinhonha, mais uma vez, é desrespeitado. 

Hoje, nos principais jornais do País, vimos uma propaganda do Governo 
Federal chamada Avança, Brasil. Mas, quando chegamos ao Nordeste de 
Minas, não vemos nenhuma ação para o Vale do Jequitinhonha. Já cobramos 
e insistimos em que se inicie logo a usina de lrapé. Fomos informados de 
que, em setembro, seria iniciada a construção da usina, o que não 
aconteceu. Existia um grande programa de irrigação para o Vale do 
Jequitinhonha, que ficou no papel, está apenas em negociações, sem nada 
de concreto. Quanto à Rodovia 367, Almenara-Salto, há bastante tempo 
ficamos a cobrar a ligação asfáltica entre a BR-101 e a BR-116 para 
favorecer o desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha. A própria 
CODEVALE já foi dirigida por pessoas que não tinham nenhuma ligação com 
o Vale do Jequitinhonha. 

Minha palavra é um apelo para que possamos resolver, com respeito, tudo 
aquilo que venha a beneficiar o Vale do Jequitinhonha. Minas Novas não tem, 
absolutamente, nenhuma questão política nessa indicação. 

O grupo político ao qual pertenço me autorizou a dizer que ficará muito 
orgulhoso em ver um filho de Minas Novas dirigindo a CODEVALE e 
possibilitando a colaboração com o Governo do Estado para que aconteçam 
políticas públicas que venham a melhorar a qualidade de vida do povo do 
Jequitinhonha. É necessário que se esclareça esse fato, que foi levantado 
aqui e, até mesmo, na CODEVALE, com denúncias sobre esse cidadão. 

O meu apelo é que, neste final de legislatura, tenhamos a consciência 
tranqüila para proferir esse voto, seguindo o princípio cristão da justiça. É o 
que todos nós devemos fazer. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Sebastião Costa. 
O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhoras e senhores, não vimos aqui para nos estender, 
queremos apenas externar a nossa preocupação com a falta de sintonia que 
parece estar havendo na base de apoio do Governo. Alguns s:tores lutam 
pela aprovação do requerimento, e outros querem a aprovaça.o _do nome 
nesta sessão. Isso nos preocupa, porque, mesmo sendo da Opos1çao, somos 
de uma oposição consciente. E a Oposição consciente quer ver o Governo 
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tomar decisões. E como o Governo pode tomar alguma decisão se entre 
os seus aliados não há sintonia? Essa é a preocupação que queremos 
externar, pois costumam atribuir à Oposição a dificuldade de aprovação de 
matéria nesta Casa. Nunca a Oposição, nesta Casa, quis contribuir tanto 
quanto queremos contribuir hoje; nunca a Oposição, nesta Casa, quis 
assimilar e, ao mesmo tempo, aprimorar mensagens governamentais como 
queremos fazer hoje. Em nenhum momento tivemos o objetivo de obstruir. 

Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que vimos à tribuna dizer 
a todos da base do Governo que o que está nos preocupando não é a 
nomeação deste ou daquele cidadão; o que estamos registrando, de público, 
é que está faltando alguém no Palácio da Liberdade ou na assessoria do 
Governo que possa sintetizar o pensamento de seu aliados e permitir que a 
orquestra possa ter sintonia. Do jeito que as coisas estão, temos certeza de 
que o próprio Governo cria problemas para si mesmo. Era o que tínhamos a 
dizer, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
estiverem de acordo queiram se levantar.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, solicito verificação de votação. 
O Sr. Presidente - É regimental. A fim de proceder à verificação de votação 

pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. 

- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "não" 34 Deputados; votaram "sim" 4 

Deputados. Contando com a presença do Presidente, está ratificada a 
rejeição do requerimento. 

Questão de Ordem 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, nunca houve indicação de 

nomes para alguma autarquia ou estatal do Governo em uma situação de 
disputa como esta. Gostaria de um esclarecimento, que é necessário em 
vista desta situação nova, com relação aos votos necessários para consagrar 
o nome do indicado para a CODEVALE. Gostaria que V. Exa. respondesse 
se a presença dos Deputados em comissões é computada, porque o 
"quorum" mínimo teria de ser de 39 Deputados. Obrigatoriamente, o indicado 
precisaria ter a seu favor 39 votos "sim"? Essas duas questões são 
importantes porque há uma polêmica com relação ao Regimento, quando se 
estabelece o "quorum" para o processo de encaminhamento de reunião e o 
"quorum" para votação. Há o registro de duas comissões que se encontram 
em funcionamento. Em razão de estarmos votando em processo secreto, são 
registradas as presenças em comissões? A nossa compreensão é de que, se 
na votação secreta é necessário o "quorum" de 39 Deputados, não seria 
correto contarmos a presença em comissão para perfazer o "quorum" 
necessário. Estamos votando um grande problema para o Governo. Estamos 

~------------------------------------------~ 
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dando um presente de Natal que exigirá a manifestação do Governo; 
então, a atenção com relação ao "quorum" é um zelo que estamos tendo. 
Mais uma vez, o braço da Vice-Governadoria está manchando, de alguma 
forma, a postura ética e séria que este Governo tem no que diz respeito à 
coisa pública. Gostaria que nos esclarecesse com relação ao "quorum". Qual 
é o "quorum" necessário para este processo de votação? Sabemos que, 
daqui a alguns dias, estaremos apreciando um outro nome para a 
CODEVALE, que será encaminhado pelo Governador, porque, pelo princípio 
que teve com relação à ADEMG, à CASEMG e à EMATER-MG, será 
inevitável a substituição desse nome. Esse esclarecimento é necessário para 
todo o Plenário. 

Com relação ao art. 265, este estabelece que, no processo de verificação 
de votação, só poderá participar o Deputado que estiver em Plenário. 
Tivemos na Casa o nosso requerimento. Não tínhamos nem 15 Deputados 
em Plenário, e muitos entraram depois. Como vai ficar, agora, na votação do 
nome? Será permitido e desrespeitado o art. 265? 

Sabemos que não é intenção dessa Presidência, sabemos que a vontade e 
a ação dos Deputados é que provocaram isso. Mas o art. 265 é claro, não 
permitindo, em hipótese alguma, que Deputados que não participaram da 
votação participem da verificação. V. Exa. deverá lacrar as portas traseiras e 
laterais do Plenário, para que isso não seja permitido. Caso contrário, haverá 
uma verificação sobre um processo que não é real, porque a verificação tem 
de registrar o processo real, o número de Deputados que estavam presentes 
no Plenário, não podendo, em hipótese alguma, permitir que Deputados que 
não estiveram presentes na votação participem da verificação de votação. 
Isso vicia o processo. 

Sabemos que há um esforço dos parlamentares em estar presentes no 
Plenário, pois ficamos o ano todo em Plenário. Conhecemos todos os apelos 
que essa matéria traz. Logo, em fevereiro ou março, estaremos votando outro 
nome para a CODEVALE. O Governador será provocado para apresentar 
outro nome para nossa apreciação. 

Falo tudo isso para V. Exa., porque, estou adiantando, vou pedir verificação 
de votação. Daí, gostaria que isso ficasse bem claro. A própria assessoria 
poderia ficar vigilante, como fiscal do processo, para não permitir que entrem 
Deputados em Plenário para o processo de verificação. Essa votação é séria 
e exige toda a atenção. Esse instituto é importante. Quero saber como ficaria 
a questão do Regimento, em relação à questão da verificação. 

O Sr. Presidente - A Presidência entende que, no momento em que fizer a 
leitura e a forma da votação, estará sendo respondida a questão de ordem do 
Deputado Durval Ângelo. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, I, c/c o art. 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprovar a indicação 
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deverão registrar "sim", os que desejarem rejeitá-la deverão registrar 
"não". A matéria será aprovada por maioria simples. A fim de proceder à 
votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que 
ocupem seus lugares. Em votação, o parecer. 

- Procede-se à votação secreta por meio do painel eletrônico. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela 

- Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Bené Guedes - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana 
-Edson Rezende- Eduardo Brandão- Eduardo Daladier- Eduardo Hermeto-
Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil Pereira -
Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista De Oliveira - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Marco 
Régis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo 
- Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votaram "não" 9 
Deputados; no total, 46 votos. Está, portanto, aprovada a indicação do Sr. 
José Felipe Motta para o cargo de Diretor-Geral da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha- CODEVALE. Oficie-se. 

Declaração de Voto 
O Deputado Márcio Cunha - Gostaria de agradecer a V. Exa. e a alguns 

Deputados que me lembraram que posso fazer declaração de voto. Quero 
dizer, mais uma vez, ao dedicado, aplicado e combativo Deputado Durval 
Ângelo que, se me convencesse de que o José Felipe Motta não merecia 
meu voto e minha confiança, curvar-me-ia a suas preocupações. Tive a honra 
de conhecê-lo recentemente. Alguns membros de sua família, em Belo 
Horizonte, foram meus colegas de escola e do Bairro Esplanada. Portanto, 
quero, com todo o respeito, dizer ao companheiro Deputado Durval Ângelo 
que não há nada de pessoal em nossas intervenções. Ele acredita em 
algumas questões, e acredito em outras. Posso afiançar aos colegas que fui 
atrás das informações, e aqueles que votaram "sim" para a aprovação do 
novo Presidente da CODEVALE podem ter certeza de que praticaram justiça. 
Parabéns ao Plenário desta Casa. 

Questão de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de aproveitar essa 

questão de ordem para fazer um comunicado a V. Exa. e à Casa. Havia sido 
indicado - o que me honrou muito - pela Assembléia Legislativa para compor 
a comissão constituída relo Governador a fim de discutir a questão da 
previdência. A Assembléia Legislativa fez um trabalho, através de um 
protocolo feito à Mesa da Casa, e, pessoalmente, entreguei-o ao Secretário 

~------------------------------------------------~ 
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Entretanto, não concordo com a forma como vêm sendo conduzidos os 
trabalhos e, principalmente, com as declarações atribuídas ao Secretário, que 
são desrespeitosas ao Poder Legislativo e aos parlamentares. Sendo assim, 
solicito, através desse requerimento a V. Exa., que meu nome não conste 
naquela comissão. V. Exa. poderá indicar outro parlamentar, se considerar 
conveniente, mas não posso compactuar com tal comissão. Estamos 
encaminhando esse requerimento a V. Exa., e, a partir de hoje, sinto-me 
desobrigado com relação a essa comissão. 

A Casa apresentou a sua proposta, mas, pelo que percebi, não haverá 
solução nenhuma deste Governo, pelo menos por via daquela comissão, 
para o problema, pois ainda se está pensando em adequar a Emenda à 
Constituição n° 20. Não vi nenhuma discussão para apresentar uma solução 
para a previdência do Estado. Além disso, por considerar desrespeitosa a 
esse Poder a afirmação atribuída a esse Secretário e por outras atitudes por 
ele tomadas, não me sinto bem de fazer parte da mesma comissão que ele. 
Muito obrigado. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria 
constante na pauta. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o 

Projeto de Lei n° 232/99, em virtude de sua apreciação na reunião 
extraordinária de ontem, à noite, e o Projeto de Lei n° 581/99, por não 
estarem preenchidos os pressupostos regimentais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de 

Lei n° 528/99, do Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o serviço 
disque-denúncia de agressões ao meio ambiente no território do Estado de 
Minas Gerais. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1 o turno. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

apresentamos à Casa um projeto que foi fruto de uma ampla _discussão por 
parte da sociedade civil do Estado de Minas Gerais. E um projeto 
extremamente simples, que dará uma grande oportunidade ao povo para 
denunciar as agressões cometidas contra o meio ambiente, a fauna e a flora 

, de Minas Gerais. 
A princípio, em contatos feitos com os Deputados, sentimos uma grande 

vontade dos parlamentares em nos ajudar no encaminhamento, na votação e 
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na aprovação desse projeto. Entretanto, notamos que nas últimas horas 
está acontecendo uma reviravolta no processo, pois estamos percebendo 
que, por parte do Governo, existe a ordem de que seja derrotado esse 
projeto, que proporcionará a qualquer cidadão comum a possibilidade de 
denunciar as agressões contra o meio ambiente. 

Estamos vendo uma série de agressões aos nossos rios, a destruição das 
matas ciliares e das nascentes. Estamos vendo um processo em que 0 
pequeno agricultor e as pessoas mal-intencionadas colocam fogo nas matas 
e destroem os cerrados. Esse projeto dá oportunidade para que a pessoa 
tenha acesso a um telefone, o "telefone-verde", que existe nos Estados do 
Sul do País, a fim de que a pessoa entre em contato com a Secretaria do 
Meio Ambiente e denuncie de forma clara, transparente e tranqüila, dando 
acima de tudo, a oportunidade de participar, de dizer "não" ao que esté 
acontecendo com o nosso meio ambiente. 

Pedimos aos companheiros Deputados que nos ajudem nessa aprovação, 
que não irá atrapalhar em nada o processo administrativo do Governo Itamar 
Franco. Aliás, a Secretaria de Meio Ambiente está entregue ao Deputado 
Federal Tilden Santiago, homem sério, com o qual já tive a oportunidade de 
conversar. Muitas vezes, ele falou sobre a impossibilidade de tomar uma 
atitude, de tomar uma providência, porque não tem como monitorar todo 0 
Estado de Minas Gerais, quanto a esse processo de degradação. o 
"telefone-verde" está sendo encaminhado. Já conversei com os Deputados 
da Bancada do PT, mostrando-lhes a necessidade e solicitando-lhes 0 
apoiamento ao projeto. Quase todos garantiram-me que não haveria nenhum 
problema e que o projeto passaria tranqüilamente na Casa. Conversei 
também com os Deputados do PDT, na pessoa do Deputado João Batista de 
Oliveira, Presidente da Comissão de Agropecuária. 

O Deputado João Batista também já teve a oportunidade de caminhar pelo 
Norte de Minas, o Noroeste e o Leste e viu de perto o que estava 
acontecendo. Só na região Norte são 680 córregos que secaram, porque foi 
destruído o hábitat natural. Destruíram as matas ciliares, as matas marginais 
e os rios secaram. ' 

Peço aos demais companheiros que, aproveitando esse espírito que 
estamos vivendo neste momento importante, quando a Assembléia 
Legislativa muitas vezes toma atitudes que a população não entende 
votando projetos de última hora, encaminhados no afogadilho, às pressas, n~ 
calada da noite, somos obrigados a engolir projetos como das taxas, da 
"narcotaxa", e agora estamos propondo única oportunidade, verdadeira, ern 
defesa do nosso meio ambiente, dos nossos rios. ·< '"' O Norte de Minas está se transformando num verdadeiro deserto: são mais 

: de 2.000.000ha de reflorestamento. Já se foram os cerrados, as matas \ 
~ virgens. A nossa mata atlântica, na divisa Leste de Minas Gerais, t 

I\~-------------------------------------------, --L 



praticamente não existe mais. São apenas 3% da mata original de 20 
anos atrás. 

1574 

Esse projeto vai dar condição ao cidadão de denunciar às Câmaras 
Municipais, às Prefeituras, ter uma linha direta com a Secretaria de Meio 
Ambiente. Temos de sair do discurso, da retórica, quando falamos sobre o 
meio ambiente e sobre a defesa do nosso patrimônio ecológico, e partir para 
uma ação de fato, uma ação verdadeira. 

Peço ao PPS, que nos dê essa oportunidade, senão vamos terminar o ano 
com uma Assembléia Legislativa que aprovou uma "narcotaxa" e mais 139 
taxas contra o povo deste Estado e, no entanto, por questões políticas 
inconfessáveis, derrota um projeto de tamanha envergadura. 

Queremos instituir o "telefone-verde". Já existe o disque-denúncia de 
corrupção. As Câmaras Municipais estão copiando esse bom exemplo da 
Assembléia Legislativa. Porque não instituir o disque-denúncia em defesa do 
meio ambiente? 

Fica aí o meu apelo às bancadas da Oposição, no sentido de mostrar a 
importância desse projeto. Gostaríamos de ouvir os companheiros não só da 
Oposição, mas de outros partidos e mostrar ao Governo que as coisas 
simples e as boas idéias desta Casa têm que ser respeitadas. Há pouco o 
Secretário de Administração, Sávio Souza Cruz, declarou de público que os 
projetos da Casa não têm valor. Ora, se não temos uma oportunidade de 
demonstrar o nosso valor, de fazer vingar um trabalho sério, que foi 
amplamente discutido nas comissões, temos que mostrar ao Secretário a 
importância de resguardar o Poder Legislativo, uma das poucas prerrogativas 
do Deputado, que é fazer leis. Não podemos fazer leis que incidam sobre o 
aumento de despesas para o Governo do Estado. Não podemos fazer leis 
que aumentem o salário dos funcionários públicos. Não podemos fazer leis 
que obriguem o Governador a pagar o 13° salário de 1998 e 1999. Então, já 
temos uma limitação na nossa atuação. E agora que temos essa 
oportunidade devemos demonstrar a importância do Poder Legislativo 
encampando essa idéia, assumindo essa boa idéia, da mesma forma que 
assumimos outras grandes idéias. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 
recentemente, apresentou projetos importantes, aos quais demos respaldo. 

Esta Casa, Deputado Doutor Viana, tem a obrigação de demonstrar que é 
independente, tem de mostrar que é preciso preservar a nossa prerrogativa. 
Peço aos companheiros do PSDB, do PFL, do PSN, do PDT, do PPS, do PT, 
do PMDB, do PPB que defendamos com garra uma das poucas prerrogativas 
do Poder Legislativo, que é fazer as suas leis. Se o Governo não estiver 
satisfeito, se não concordar, que oponha veto ao projeto, que assuma o veto 
ao projeto, que assuma a sua responsabilidade, e não determine, de forma 
indireta e vergonhosa, que a sua bancada de sustentação vote uma boa idéia 
dessa natureza. 
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Fica aqui a nossa contribuição neste final de ano, para que 

preservemos, de fato e de direito, o nosso meio ambiente, a nossa ecologia, 
a nossa flora e a nossa fauna. E se o Governador não concordar, que oponha 
o seu veto, e estaremos discutindo esse veto. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 

encaminhando o nosso trabalho no dia de hoje para ver se terminamos, mas 
aparece um fato novo. Parece que a base do Governo recebeu a 
recomendação de não aprovar esse projeto do disque denúncia de 
depredações do meio ambiente. Já estava, mais ou menos, acordado -
quando fizemos aquelas reuniões de pauta mínima - que o projeto não teria 
óbice nenhum da base do Governo. Mas, surpreendentemente, neste 
momento, vem a ordem do Governo de que o projeto seja rejeitado. É hora 
de esse Poder se valorizar, porque já aconteceram as reuniões nas 
Comissões de Justiça e de Meio Ambiente, e o projeto não recebeu óbice 
nenhum. É hora de mostrar a nossa independência, de forma suprapartidária. 
Aqui não há partido do Governo, não há partido contra o Governo nessas 
questões gerais, porque a ecologia, de que tanto se fala neste fim de século 
e início de milênio, tem merecido da grande imprensa toda a consideração. 
Nesta Casa Legislativa, já se condensou toda a legislação sobre meio 
ambiente, tamanha a importância do tema. 

A ecologia é o estudo da nossa casa neste mundo. É o ser humano 
inserido neste mundo, junto com os outros, vivendo à custa dos reinos 
vegetal e animal. E, neste momento, queremos colocar a nossa posição 
como PSDB, não só o partido, mas, sobretudo, queremos convocar os 
companheiros parlamentares para, de uma vez por todas, mostrarmos ao 
Governo, àqueles que mandam recado para cá, dizendo que não pode ser 
aprovado o projeto. Isso não existe. O Poder Legislativo é independente, 
analisa com critério. Afinal de contas, temos assessoria técnica diversificada 
nos múltiplos assuntos que aqui são tratados. Não houve nenhum óbice a 
esse projeto de lei, mas, de repente, o Governo vem com essa desculpa de 
que é difícil demais disciplinar as denúncias, de que haverá muitas denúncias 
vazias. Não. Temos a certeza de que não. Por exemplo, quanto à Polícia 
Florestal, que é do ramo, o Governo pode, sem despesa alguma, aperfeiçoar 
as suas ações para que cuide do meio ambiente, selecione as denúncias 
vazias. 

Não podemos compreender essa forma de o Governo sempre interferir no 
Poder Legislativo. Temos condições de fazer a cultura do meio ambiente 
através de um ensino continuado, da televisão, do rádio, da atuação das 
ONGs, dos setores do Governo que cuidam do meio ambiente. Então, esse 
tipo de coisa não se justifica. Esse tema tem merecido a maior atenção e tem 
servido de paradigma para que os municípios possam fazer suas leis 

i! 
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municipais. 

Queremos, de forma sucinta, apenas apresentar o nosso protesto e dizer 
que este Poder é independente, não podemos ficar tratando as coisas de 
forma submissa em relação ao Governo. Ele não quer isso, ele não quer 
aquilo. Chega disso. Vamos parar com isso. Precisamos cumprir o nosso 
papel de legislador, de fiscal dos outros Poderes, fiscalizar a aplicação, o 
comportamento dos outros Poderes, o nosso próprio Poder, mas trabalhando 
independentemente. 

Então, queremos, em nome do PSDB, encaminhar favoravelmente ao 
projeto do disque denúncia. Se essa lei for regulamentada, o Governador 
poderá sancioná-la, podendo e devendo regulamentá-la de acordo com sua 
visão, mas sem jamais fugir do tema. Isso sem gerar maiores despesas, 
responsabilizando e dando funções àqueles órgãos que já são do setor, 
fazendo cumprir, dessa forma, os anseios da população. Esta Casa, quando 
faz uma lei, está atendendo aos clamores da sociedade. Nenhuma lei aqui é 
tratada de forma aleatória, apenas para atender à vontade de um Deputado 
ou de um grupo. A lei aqui é feita a partir da reclamação ou da solicitação de 
grande parte da sociedade. Depois de passar por todo o crivo das comissões 
temáticas, etc., está pronta para ser aprovada neste Plenário. 

Solicitamos a todos os partidos apoio, para que possa ser aprovada, 
sancionada, e o Governador, ao seu bel-prazer, com sua visão, possa 
regulamentá-la. Encaminhamos favoravelmente ao projeto de lei do ilustre 
Deputado Carlos Pimenta, a quem gostaríamos de cumprimentar neste 
momento. Muito obrigado. 

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

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, peço verificação de 
votação. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presi_dente, quem pediu verificação de 

votação? Parece que ninguém solicitou. E necessário que se faça o pedido 
pelo microfone. A matéria já está vencida. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, pedi a verificação de 
votação, V. Exa. escutou e a determinou. 

O Deputado Miguel Martini - Não, mas o pedido deve ser feito no 
microfone. Outro dia, solicitamos uma verificação de votação que foi negada 
porque não foi feita no microfone. 

O Sr. Presidente- Deputado Miguel Martini, V. Exa. sabe que essa matéria 
só seria vencida se entrássemos na matéria seguinte.,No meu entendimento, 
não se trata de matéria que precisa ter essa polêmica. Tivemos três 
procedimentos. Não foi apenas o Deputado, outros dois também solicitaram 
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verificação de votação. Não passamos ainda para a matéria seguinte. 
Assim, o pedido de verificação poderia ser apreciado. Esta Presidência fez 
questão de ressaltar a posição majoritária a favor do projeto, inclusive 
repetimos a votação pelo processo simbólico porque houve uma dúvida. Em 
certo momento, o Líder do PSDB não falou no microfone, mas falou como se 
o resultado não tivesse sido correto. E repetimos o processo simbólico. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, é com relação ao processo de 
votação. V. Exa. já havia proclamado o resultado e esperou passar um tempo 
muito maior que o usual. V. Exa. está usando dois pesos e duas medidas. 
Quando interessa ao Presidente, V. Exa. proclama na hora ou questiona na 
hora. Assim, V. Exa. deu o resultado de processo de votação, e esperamos o 
tempo suficiente. Depois que passou o tempo habitual da Casa, é que houve 
o pedido de verificação de votação. Solicito a V. Exa. que mantenha a 
decisão de aprovação do projeto. 

O Sr. Presidente - Essa afirmação de V. Exa. é injusta, porque este 
Deputado apóia o projeto e já teve oportunidade de externar para toda a 
Bancada do PT que se trata de um projeto correto e que amplia a 
fiscalização. De manhã, tivemos um precedente muito diferente desse. Vou 
tornar sem efeito a votação e vou fazê-la pelo processo de votação 
eletrônica. Então, já tornamos sem efeito a primeira votação, repetimos a 
seguinte e agora vamos verificar a votação pelo processo eletrônico. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 37 Deputados. Não há "quorum" para 

votação, motivo por que a Presidência a torna sem efeito. Nos termos do § 6° 
do art. 249 do Regimento Interno, determina ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Rogério Correia)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. A Presidência 

vai, portanto, renovar a votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 528/99, do 
Deputado Carlos Pimenta.Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

O Deputado Luiz Fernando Faria -Verificação de votação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - É regimental. A 

Presidência vai iniciar o processo de verificação de votação. Solicito aos 
Deputados que ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 31 Deputados. Não há "quorum" para 

votação. A Presidência torna sem efeito a votação e passa à discussão das 
demais matérias constantes na pauta. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 755/99, do Governador do 
Estado, que cria o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e 
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 

~i 
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aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas 
n°s 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

-Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 755/99 

EMENDA N° 5 
Acrescente-se ao art. 3° o seguinte inciso X: 
"Art. 3°- Compete ao Instituto de Terras: 
I - ··························································· 
X - Celebrar convênios com a União objetivando o aproveitamento dos 

bens imóveis expropriados em Minas Gerais, nos termos do art. 243 da 
Constituição Federal no Programa Estadual de Reforma Agrária". 

Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1999. 
Fábio Avelar 
Justificação: Ao se propor esta emenda, o objetivo é o de dotar a legislação 

estadual que regulamenta o Capítulo 111 do Título VIl da Constituição Federal, 
que estabelece os princípios norteadores da atuação do Estado na 
formulação das políticas fundiária, agrária e rural, de comandos claros e 
objetivos ao regulamentar o art. 247 da Constituição mineira, que dispõe, 
entre outras coisas, sobre o planejamento e acompanhamento da execução 
da política rural. 

Nos últimos anos, temos assistido estarrecidos ao crescimento da 
produção, da distribuição e do consumo de substâncias tóxicas em todo o 
território nacional e, notadamente, no Estado de Minas Gerais. 

Ao se instalar a CPI do Narcotráfico nesta Assembléia Legislativa, com a 
função precípua de auxiliar os trabalhos brilhantemente desenvolvidos pela 
CPI do Narcotráfico da Câmara dos Deputados - trabalhos estes que se 
cincunscrevem na atuação de narcotraficantes dentro do Estado de Minas, -
esta Casa Legislativa, ao apreciar o Projeto de Lei n° 755/99, de iniciativa do 
Poder Executivo, tem a oportunidade ímpar de não só auxiliar a CPI nas 
medidas punitivas aos traficantes como também de auxiliar o Governo do 
Estado, por meio de seus órgãos de planejamento e execução da política 
rural, como será o caso do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -
I TER. 

A Superintendência de Polícia Federal de Minas Gerais por diversas 
ocasiões detectou o uso de bens imóveis para o plantio ou depósito de 
substâncias tóxicas em Minas Gerais; nada mais justo, porém, que esses 
bens sejam utilizados pelo Governo do Estado em sua política fundiária, por 
meio do Programa Estadual de Reforma Agrária, possibilitando, assim, o 
assentamento de nossos colonos. 

O Governador do Estado, na mensagem que encaminhou o Projeto de Lei 
n° 755/99 a esta Casa, assim se manifestou: "Diante da magnitude do 
problema agrário, dada a sua extensão social e especial, torna-se imperativa 
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para o Estado a institucionalização de um sistema de gestão de política 
agrária de âmbito estadual. Há a necessidade de possibilitar o acesso à terra 
a cerca de 513.122 famílias de trabalhadores rurais sem terra; desconcentrar 
cerca de 28% das terras agrícolas nos latifúndios com mais de 1 OOOha, para 
fazer cumprir a sua função social, como prevê a Constituição Federal; agir na 
arrecadação e legitimação de terras públicas e devolutas (cuja área total é 
estimada em 11.000.000ha)". 

Por tais considerações, espero contar com o apoio de meus pares no 
acolhimento desta proposta. 

EMENDA N° 6 
Acrescente-se ao art. 4° o seguinte: 
"Art. 4° - O Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais tem a seguinte 

estrutura orgânica: 
I - Superintendência Geral Agrária; 
11 - Diretoria de Defesa da Cidadania no Campo: 
a) Divisão de Defesa do Homem do Campo; 
b) Divisão de Cidadania; 
111- Diretoria Fundiária: 
a) Divisão de Legitimação de Terras; 
b) Divisão de Cadastro; 
c) Divisão de Discriminatórias; 
IV- Diretoria de Desenvolvimento Rural Sustentável: 
a) Divisão de Colonização e Assentamento; 
b) Divisão de Crédito Agrícola; 
c) Divisão de Cooperativismo e Associativismo; 
V - a criação de onze Gerências Regionais, nas seguintes localidades: 
a) Almenara; 
b) Minas Novas; 
c) Diamantina; 
d) Teófilo Otôni; 
e) Governador Valadares; 
f) Manhumirim; 
g) Janaúba; 
h) Paracatu; 
i) Muzambinho; 
j) Bom Despacho; 
I) Uberaba. 
Sala das Reuniões, 20 de dezembro de 1999. 
Marco Régis 
Justificação: A presente emenda tem por objetivo dotar o Instituto de Terras 

do Estado de Minas Gerais de uma estrutura intermediária básica e 
indispensável ao cumprimento das atividades fundiárias do Estado. 
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A estrutura proposta é de suma importância para o acompanhamento, 

a coordenação e a execução dos trabalhos de cadastro fundiário do Estado, 
a regularização de terras devolutas rurais, entre outros, principalmente com a 
estrutura das regionais, setor este que trabalha diretamente com os posseiros 
e trabalhadores rurais sem terras. 

Sem a estrutura das divisões propostas e a criação das regionais, o 
Instituto de Terras não conseguirá implantar uma política fundiária que 
atenda ao anseio da sociedade, principalmente dos trabalhadores rurais. 

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 
foram apresentadas ao projeto duas emendas, sendo uma de autoria do 
Deputado Fábio Avelar, que recebeu o n° 5, e uma de autoria do Deputado 
Marco Régis, que recebeu o n° 6. Nos termos do § 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, as emendas serão votadas independentemente de 
parecer. Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e tendo em vista 
a importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para verificação de 
"quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva)- (- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para votação. A Presidência vai retomar a votação das matérias 
constantes na pauta. 

Prosseguimento da votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 528/99, do 
Deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre o serviço disque-denúncia de 
agressões ao meio ambiente no território do Estado. A Comissão de Meio 
Ambiente 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. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Peço verificação, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita aos Deputados que 

ocupem seus lugares. 
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. Não houve "quorum" 

para votação. A Presidência torna, novamente, sem efeito a votação. 
Questão de Ordem 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como não temos matéria para 
discussão na pauta, solicito que a reunião seja encerrada, de plano, ou que 
se faça um acordo político, pois não podemos ficar aqui parados, fazendo 
papel de palhaços. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem 

suscitada pelo Deputado Durval Ângelo, vai suspender a reunião por 
exatamente 5 minutos, para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
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apreciação da matéria em pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à Mesa 

requerimento do Deputado Carlos Pimenta, solicitando o adiamento da 
votação do Projeto de Lei n° 528/99. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. 

A Presidência constatou, nas várias chamadas que foram feitas, que não 
temos "quorum" qualificado para a votação da proposta de emenda à 
Constituição. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 424/99, da Procuradoria-Geral 
de Justiça do Estado, que altera o plano de carreira do servidor efetivo do 
Ministério Público do Estado e dá outras providências. A Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina 
pela aprovação da Emenda n° 3. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(-Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
n° 424/99 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 3. À 
Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Queria, nesta oportunidade, a exemplo 

do que fiz na ocasião em que foi aprovado o plano de carreira da Justiça, 
enaltecer o trabalho desenvolvido nesta Casa, que levou a esse êxito, a essa 
conquista dos funcionários do Ministério Público. E, como o fiz naquela 
ocasião, quero dizer que esperamos ver, em breve, aprovado o plano de 
carreira dos funcionários do Executivo. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - Votação, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 586/99, do Governador do Estado, que altera dispositivos da 
Lei n° 10.501, de 17/10/91, que cria o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências. A Comissão do Trabalho 
opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria deixar 

aqui um registro com relação a esse projeto: o Governo o encaminhou, ele 
.passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e lá identificamos que 
simplesmente o Sr. Henrique Hargreaves estava tirando a Assembléia 
Legislativa do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

I 
I 
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Portanto, é um registro que acho importante, simplesmente para dizer d 
como ? Executivo trata o Legislativo. Parece que cada dia mais o Po e; 
Execut1vo quer desconsiderar o poder desta Casa. Apresentamos u~ 
emenda que fez voltar o lugar à Assembléia Legislativa. Nada mais justo . 

0 

que esta Casa estar presente em um conselho de tamanha importância. 
Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. ·t 
O Deputado Miguel Martini* - Nós, Deputados, temos de estar_ mui 

0 

atentos para essa prática do Poder Executivo. Em cada projeto de lei qu_e 
0 

Executivo envia a esta Casa ele quer mais poder, retirando cada vez maiS 0 

poder da Assembléia Legislativa. 
Amanhã estaremos votando a questão do orçamento. É o momento_ em q~e 

esta Casa poderá se pronunciar. Poderá dizer que vai querer contmuar_ e 
joelhos diante do Executivo ou se vai tratar de igual para igual o Executivo. 
Quando votarmos o orçamento amanhã, poderemos estar dando uma carta 
branca para o Governador ou poderemos estar exigindo que este Poder 
cumpra seu dever constitucional de fiscalizar o Executivo e de definir o que 0 

Executivo tem de fazer. 
Chamo a atenção dos nobres pares desta Casa para o fato de que o Pode: 

Legislativo, quer o Congresso Nacional, quer os Legislativos Estaduais, esta 
sendo, cada vez mais, reduzido nas suas competências. Ou começamos a 
amar o Poder Legislativo porque amamos a democracia ou começamos a 
reduzi-lo e a fazer o jogo do Poder Executivo, que cada vez mais quer 
concentrar o poder. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 

aqui também, em nome do PSDB, reafirmar que este Poder não pode ficar de 
joelhos perante a Casa Civil do Governador Itamar Franco. Ele fez toda a 
manobra para colocar um elemento da Casa Civil e retirar o Deputado. N~ 
emenda estamos recolocando o nosso representante. Não queremos aqui 
estabelecer Casa Civil X Poder Legislativo. Mas isso está ocorrendo de forma 
clara, em que pese à posição do ilustre Líder do Governo nesta Casa, 
Deputado Alberto Pinto Coelho. Sei que V. Exa. vai fazer a defesa, m~s 
precisamos fazer com que o Poder Legislativo faça a cultura da fiscalizaçao 
dos outros Poderes, proceda à confecção das leis e diminua, cada vez mais, 
a força do Governador nesta Casa. Aqui, 90% das leis do Governador são 
aprov~das sob forma de pressão, porque o Governo quer, porque o Líder 
quer. As vezes as leis não são tão boas assim. O que está ocorrendo é que o 
Poder Legislativo está se tornando tímido, débil, cada vez mais fraco, porque 
suas leis não são consideradas nem mesmo pelo Secretário de 
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Administração, que é nosso colega e está acabando com o Poder 
Legislativo nas suas declarações informais. Ainda não temos a certeza se 
são declarações verídicas, mas foram informadas daquela maneira. Até um 
Secretário, Deputado Estadual, tem a coragem de atirar pedras contra seus 
próprios colegas, porque a cultura que se faz aqui é a do Poder Executivo 
fazer as leis. Noventa por cento das leis do Governo que são sancionadas 
são regulamentadas. Das nossas, só de 5% a 10% são regulamentadas. 
Temos de acabar com essa imposição do poder autocrático. Não é apenas 
do atual Governador, os outros também eram assim. Precisamos criar 
vergonha e fazer com que este Poder tenha a sua dimensão no lugar certo, 
para representar bem o povo de Minas Gerais. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Escutei atentamente as palavras do 

ilustre Líder do PSDB, Deputado Hely Tarqüínio. A exemplo do que ocorreu 
por ocasião da discussão desse projeto em 1° turno, tive oportunidade de, 
neste Plenário, esclarecer que, na ocasião da remessa do projeto, o Governo 
reconheceu que, ao sugerir a inclusão de mais um membro no Conselho, 
deveria permanecer o representante deste Poder nesse Conselho. O próprio 
Governo reconheceu o equívoco e solicitou que fosse feita a correção. 

É importante que eu frise isso novamente, para que fique claro para este 
Poder que o Poder Executivo, reconhecendo esse equívoco de princípio, 
acordou, concordou e orientou a Bancada governista para que mantivesse no 
Conselho da Criança e do Adolescente um representante do Poder 
Legislativo. Mas vejo nas palavras do Líder do PSDB o prenúncio de uma 
posição antecipada da Oposição, querendo já fazer prévia da sua colocação 
com relação às questões do orçamento que serão apreciadas neste Plenário. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Também queremos encaminhar o projeto, 

que se encontra em 2° turno. Na votação desse projeto de lei, a Casa tem a 
obrigação - não é dever - de restaurar o seu poder, ou seja, a oportunidade 
de opinar diante de matéria de tamanha importância. O projeto veio com a 
recomendação de substituir um membro da Casa por um técnico indicado 
pela Casa Civil. Diante dessa situação, já temos dados suficientes para 
mostrar o pouco caso que se faz com o Poder Legislativo. É impressionante . 
E o pior é que a reação dos Deputados é tímida. Estamos sendo 
massacrados por um rolo compressor. 

A Casa Civil está fazendo o policiamento direto dos Deputados. Já não 
basta apenas a transmissão ao vivo pela TV Assembléia, porque o Governo 
mantém na Casa pessoas ligadas ao Secretário para anotar 0 
comportamento individual de cada Deputado. É um absurdo! Isso está 
parecendo um jardim de infância. Estamos tendo as nossas ações 
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monitoradas e anotadas, ou seja, estão observando a favor ou contra 
quem o Deputado está votando. 

Agora, pela primeira vez, também, surge a oportunidade de restaurarmos o 
direito da Casa de opinar numa matéria de tamanha importância. O projeto 
de disque-denúncia de degradação do meio ambiente, que foi retirado de 
pauta por meio de um requerimento de nossa autoria, sofreu interferência do 
Governo. Inclusive, estou sabendo que há uma nota técnica da Secretaria de 
Meio Ambiente recomendando que não se aprove esse projeto. Recuso-me 
até mesmo a acreditar nisso, porque o Deputado Federal Tílden Santiago é 
um ambientalista e um homem sério. Queremos ter uma conversa com S. 
Exa. para trocar algumas idéias. Assim, de antemão, recuso-me a acreditar 
nessa nota técnica da Secretaria de Meio Ambiente. 

Mas é importante que a Casa tome decisões sérias, que venham valorizar 
o Poder Legislativo e venham ao encontro das aspirações do nosso povo. 
Não podemos deixar que a Casa e o povo do Estado sejam massacrados. A 
emenda está sendo apresentada e está destacada. Espero que os 
Deputados tenham consciência da importância de se votar essa emenda e de 
dar novamente oportunidade para que um membro da Casa, do PT, participe 
e leve as opiniões e impressões da Casa. Aqui, só 1 governante erra; mas 
são 77 Deputados que têm como errar, mas também como corrigir os erros 
dos companheiros e influenciar na decisão deles. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - O Projeto de Lei n° 586/99 nos dá oportunidade 

de novamente ter aqui a declaração de que o Governador não sabia que 
estava sendo retirado membro da Assembléia Legislativa e dando mais poder 
à Secretaria da Casa Civil. Essa supersecretaria, que é também a Secretaria 
de Turismo e a Secretaria dos Conselhos, cuida de tudo, incluindo a 
Assembléia Legislativa. Monitora cada voto, cada passo dos Deputados e 
das Deputadas desta Assembléia. 

Há pouco, fomos lembrados de que votaremos o orçamento, que prevê 
suplementação de aproximadamente, R$5.000.000.000,00. O Deputado 
Miguel Martini corrige: são R$8.000.000.000,00 e vários contratos colocados 
por esse Governo. A Assembléia Legislativa vai dar um cheque de 
R$8.000.000.000,00 em branco para o Governo resolver, no próximo ano, 
todas as questões. Como vamos nos calar diante de mais uma manobra? 

Depois, ouvimos o discurso de que o Governador não sabia de 130 taxas, 
porque só se fala de uma: a "CPMF da segurança". Só essa é lembrada, mas 
existem mais 108 taxas esquecidas pela população. Sem dúvida, no próximo 
ano, nós nos lembraremos delas. 

Juntem-se a isso os 65% da CEMIG e, agora, o aumento do IPTU, para o 
caso dos moradores de Belo Horizonte. Portanto, para a população de Belo 
Horizonte, infelizmente, é um quadro de muita tristeza. 
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Mas o Projeto de Lei n° 586/99 é um exemplo claro do que a 
Assembléia Legislativa está vivendo. Ela se dobra, se curva diante do Poder 
Executivo, representado por essa Secretaria da Casa Civil, que, outro dia, 
encampou, tomou conta dos espaços turísticos de Belo Horizonte. É ela que 
dará o tom. Essa supersecretaria queria também tomar conta do Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. E, de quebra, ainda chuta 
para fora a representação da Assembléia Legislativa. 

Penso que este final de ano é o momento ideal para a Assembléia 
Legislativa rever sua posição de, a todo o momento, assinar em branco 
cheques para o Poder Executivo. Temos que ter a altivez de dizer "não" a 
essa suplementação absurda. 

Não vejo dificuldades, porque foi assim, durante este ano, na Assembléia 
Legislativa, em relação às mensagens enviadas pelo Governador: a 
Oposição, considerando que era de interesse dos servidores, da população 
de Minas Gerais, votou favoravelmente. Foi o que aconteceu quanto à dívida 
que o Estado vendeu e a outros projetos que consideramos que dariam mais 
caixa para o Governo. 

Agora, assinar um cheque em branco de R$8.000.000.000,00 é 
irresponsabilidade. Não dá para o Plenário da Assembléia aprovar algo dessa 
maneira. Espero que a Liderança do Governo na Casa possa dar condição a 
este Plenário de votar contrariamente a uma proposta como essa. 

Precisa de suplementação? Volte à Assembléia Legislativa. Não vejo 
dificuldade em os Deputados considerarem as necessidades do Governo e 
suplementarem. Mas não é possível dar um cheque em branco. Estaremos 
votando, também, o Instituto da Terra, que era uma prioridade do Governo, 
porém esse "projeto-preguiça" demorou um ano para chegar à Assembléia. 
Infelizmente, vimos, neste ano, o ex-Deputado Marcos Helênio lutando, 
tentando salvar as aparências deste Governo, numa prioridade que sequer foi 
por ele mencionada. Agora, teremos que votar esse Instituto no apagar das 
luzes, com a assessoria correndo para nos dar condição de fazê-lo. 
Considero a votação desse projeto uma prioridade para esta Assembléia, e 
não para o Governo, que o envia para votação, em 2° turno, a 21 de 
dezembro. Queremos denunciar essa prática do Governo de assumir todas 
as coisas, deixando de fora a Assembléia Legislativa. Espero que a 
Assembléia não aceite essa imposição do Poder Executivo. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara. 
A Deputada Maria Tereza Lara - Queremos encaminhar favoravelmente ao 

Projeto de Lei n° 586/99, reafirmando que ele veio, em seu original, suprimir a 
participação deste Legislativo. Mas, na Comissão de Constituição e Justiça, 
foi discutido com todos os partidos, quando houve um consenso 
relativamente à necessidade da participação do Legislativo. Também o Líder 
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de Governo, Alberto Pinto Coelho, demonstrou todo o seu apoio, 
rediscutindo a posição do Governo. Esta Casa, além de participar dos 
conselhos, tem o papel importante de acompanhar as políticas públicas. 
Queremos reafirmar a necessidade de conjugar os horários dos conselhos 
para a participação efetiva dos parlamentares. Na terça, na quarta e na 
quinta-feira, sobretudo na quarta, que é um dia de suma importância para 
votações, não podemos estar participando dos conselhos. Houve essa 
abertura do Governo Estadual para acatar a reivindicação desta Casa. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- 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° 586/99 
na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Prorrogação da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do Regimento 

Interno, prorroga a reunião por 1h45min, a partir das 18h14min. 
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 755/99, do Governador do 

Estado, que cria o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e 
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno, com as Emendas nos 
1 a 4, que apresenta. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto as Emendas n°s 5 e 6, que serão submetidas a votação 
independentemente de parecer. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar 

favoravelmente à aprovação desse projeto, já que estávamos ansiosos por 
que chegasse a esta Assembléia, pois estamos há um ano aguardando que 
isso ocorra. 

Acompanhamos, durante a campanha eleitoral, a bandeira deste Governo 
sobre a reforma agrária no Estado de Minas Gerais. Este Governo faria uma 
revolução no campo, mas, na verdade, ocorreram apenas algumas tímidas 
ações em relação à reforma agrária. Deixaram o ex-Deputado Marcos 
Helênio um ano sem estrutura para efetivar o acompanhamento da reforma 
agrária no Estado de Minas Gerais. Da Comissão de Direitos Humanos, 
acompanhamos a luta do ex-Deputado Marcos Helênio. Que tristeza, a 
verdade deste Governo! Ele foi totalmente omisso em relação à reforma 
agrária. Foi um Governo totalmente ausente em relação à reforma agrária. 
Foi um Governo que nem sequer dispunha de meios de locomoção para 
atender as pessoas envolvidas na reforma. Foi um Governo que sequer criou 
uma estrutura para que o ex-Deputado Marcos Helênio pudesse trabalhar. 
Durante um ano, este Governo desrespeitou o ex-Deputado Marcos Helênio 
e as pessoas que com ele foram trabalhar, que estiveram ali, que 
trabalharam abnegadamente, sem nenhum recurso, e não foram 
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reconhecidas. E agora este Governo demonstra, no dia 21/12/99, qual é 
a sua prioridade na reforma agrária. Um ano de atraso. Quero saber, e 
estaremos acompanhando aqui na Assembléia, qual estrutura vai ser dada 
para esse instituto, se a reforma agrária será realmente uma bandeira deste 
Governo, que se diz um governo de esquerda, um governo progressista. Em 
um ano, ele sequer tratou da reforma agrária, uma das reformas mais 
importantes que devem ocorrer no Estado de Minas Gerais. 
Aproximadamente 50% das terras deste Estado são públicas, e este Governo 
demora um ano para enviar essa proposta à Assembléia Legislativa. 
Acompanhamos alguns Deputados, com o Deputado João Batista de Oliveira, 
fazendo apelos ao Palácio para que o Governador enviasse o projeto, porque 
os Deputados, tanto os da Situação quanto os da Oposição, queriam votar. 
Apesar desses apelos, esse projeto ainda chegou aqui no apagar das luzes. 
Já não dá para esconder a realidade deste Governo, um Governo que cria 
taxa para vigilância, taxa para acompanhamento de banco de leite materno, 
taxa para banco de sangue, taxa para hemodiálise, indiscriminadamente, 
para hospital pobre e para hospital rico. A realidade deste Governo neoliberal 
tem de ser denunciada em Plenário. Ele vem taxar a saúde do povo, vem 
taxar a segurança do povo. Este Governo fica falando, a todo o momento, em 
desemprego, mas desconheceu essa força de criação de emprego. Votarei 
em respeito ao povo sem terra no Estado de Minas Gerais. Votarei, mas 
lamento não ter aqui os movimentos sociais, a FETAEMG, para discutirmos 
melhor o projeto. Precisamos discutir com aquelas pessoas que estão 
acampadas há um ano na beira das estradas, a quem o Governo 
desconheceu. 

Votarei sob protesto, porque este Governo desconheceu uma prioridade 
que pregou durante a campanha, pois a realidade foi outra. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau* - Gostaria de fazer coro com as pessoas que já se 

pronunciaram. Trago duas informações. A primeira é com relação à luta do 
ex-Deputado Marcos Helênio, da Comissão de Agropecuária, referente ao 
projeto, que, lamentavelmente, só chegou aqui no final da semana passada. 
Portanto, estamos em uma "correria louca" para que o projeto seja aprovado. 

~ Essa atitude é absolutamente antidemocrática, porque o projeto envolve a 
~~ reforma agrária, que é importante para o País. Veio a esta Casa para ser 
;;;I votado sem discussão com a sociedade. Esse Governo é democrata ou 
~~ ditador? Todas as ações que vêm do Executivo são ditatoriais. Portanto, o 
~ povo votou no Governo Itamar Franco e na democracia, mas estamos 

·<1 experimentando exatamente o contrário, ou seja, atitudes de caráter I 
~~ centralizador que não combinam com a verdade e com o que o povo de J 
J[ Minas quer. 

'~----------------------------------------------------
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Gostaria de, também, denunciar a demagogia e o populismo. Está aqui 

escrito "Instituto da Terra". A promessa de campanha do Sr. GoverJlador 
Itamar Franco foi criar o Instituto da Terra, mas não está sendo criado. E bo~ 
que a sociedade que está nos vendo pela TV Assembléia saiba disso. Esta 
sendo criada uma superintendência ligada à de Planejamento do E~tado. 
Portanto, não há nenhum instituto sendo criado. O Instituto da Terra for terna 
e discurso de campanha. Agora, mais uma vez, estão querendo enganar 0 

povo de Minas Gerais, com essa venda de ideologia, porque esse Governo 
só sabe fazer isso. Não temos nada contra esse projeto. Já conversamos 
com o ex-Deputado Marcos Helênio, que é uma pessoa séria, a q_uern 
respeitamos bastante, mas, infelizmente, como o Deputado João Leite drsse, 
"o que estará por trás desse projeto?" Temos dúvida de que o Governo tenha 
a decisão política de apoiar as pessoas que realmente querem trabalhar ~ 
terra. Se vier com essa demagogia do Governo Federal, com relação a 
reforma agrária, não terá, também, um projeto consistente. O projeto d~ 
Governo Federal, simplesmente, é de distribuição de terras, mas terra e 
sacrifício, não é bônus. A terra simplesmente dada, sem apoio, é um ônus 
para o trabalhador, ou seja, é tapear o trabalhador, porque não há política 
agrária se não houver política agrícola. Os instrumentos de tecnologia, de 
crédito, de seguro, de mercado, de infra-estrutura, de treinamento do 
produtor e dos trabalhadores que estarão envolvidos com esses pequenos 
produtores têm de ser fornecidos, senão estaremos, como tem feito 0 

Governo Federal, jogando o dinheiro pelo ralo. Esses recursos poderiam 
estar sendo bem aplicados, se o projeto fosse sério. O Governo começa mal, 
fazendo propaganda enganosa, dizendo que criará o Instituto da Terra, mas 
está criando uma superintendência. Tudo indica que está no mesmo caminho 
do Governo Federal. Fico preocupado com isso. O Governo tem de trabalhar 
com seriedade. Lamentavelmente, não é isso que estamos vendo neste 
nosso País. Encerro dizendo que não temos restrições a esse projeto_. 
Estaremos aqui presentes para a aprovação da superintendência. Não esta 
sendo criado nenhum Instituto da Terra, que era a promessa do Governador 
Itamar Franco ao povo de Minas Gerais, durante a campanha eleitoral. 
Obrigado. 

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

fazer coro ao que disseram os Deputados Paulo Piau e João Leite. A 
sociedade está querendo saber quando os Sr. Itamar Franco vai começar a 
governar Minas Gerais. A sociedade está esperando que tome posse. 
Temos, aqui, um candidato à Presidência da República. Parece-me que não 
se sente bem com o título de Governador do Estado de Minas Gerars. Então, 
inventou o "road show" -é bonito falar isso - no Brasil e no exterior. 
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O Governador está preocupado em criar um escritório de 

representação em Paris, na França. E o povo esperava que resolvesse 0 
problema de Umburatiba, no Vale do Jequitinhonha. Mas quer resolver 0 
problema do escritório de representação em Paris. 

Reforma agrária, não. Não fosse a pressão sistemática da base do 
Governo, esse projeto não teria entrado ainda neste ano. Foi preciso haver 
uma pressão violenta. E entra de que maneira? Um Governo que dá atenção, 
que tem prioridades, trata com prioridade. E o que estamos vendo? A reforma 
previdenciária, que precisa ser feita em Minas Gerais, até agora, nada. Fui a 
uma reunião e fiquei decepcionado, porque estava lá um grupo de técnicos 
discutindo como adequar a legislação mineira à nova legislação federal. Não 
ouvi uma palavra sobre como resolver os problemas da previdência do 
servidor público de Minas Gerais. No ano que vem, continua a discussão 
disso. Quando chegar o final do ano, já não vai dar tempo, e continuaremos 
sem resolver o problema. 

A questão da reforma agrária está colocada. E o máximo que fazem é criar 
uma superintendência para resolver os problemas dos sem-terra e da 
ocupação de terras no Estado. Isso nos preocupa sobremaneira. 

Fica a pergunta no ar: quando o Itamar Franco vai assumir o Governo de 
Minas Gerais? Tenho tido informações de que nem receber os Deputados da 
base governista ele recebe; nem receber os Deputados Federais ele recebe. 
Estou vendo isso por meio da imprensa. Ele não recebe ninguém. Qual é a 
sensibilidade que tem para ouvir? E o pior: manda essa quantidade imensa 
de taxas e põe um bode na sala. Todo o mundo só fala, então, da 
"narcotaxa". As pessoas se esquecem do "leasing", que é 18% a mais para 
carro novo e 12% a mais para carro usado; das microempresas, que estão 
sendo taxadas, sim, não estão da forma como estavam, mas continuam -
três, quatro ou cinco itens - taxando-as. Então, vai aumentar, no bolso do 
povo, essa taxa cobrada. 

E há esse absurdo do aumento indireto do IPVA, chamado CPMF. Vejam 
bem. Ouvi dizer que o Governador Itamar Franco vai ouvir a Oposição e vetar 
a "narcotaxa". Será ótimo. Não queremos que seja vetada somente a 
"narcotaxa"; queremos que tudo seja vetado. E esperamos que faça isso. 
Agora, a base governista não vai ficar satisfeita, porque teve um desgaste. 
Mas o Governador, que gosta de holofote, fica bonito para a sociedade, como 
a pessoa que vetou. 

Amanhã estaremos votando o orçamento público. É a hora de o Poder 
Legislativo se firmar e dizer quem é. O Poder Legislativo tem autonomia, 
independência e vai dizer para o Governador o que vai gastar ou não. Se 
planejou mal, que mande o projeto a esta Casa, para ser avaliado, sabermos 
o que devemos aprovar ou não, com relação ao orçamento. 

* - Sem revisão do orador. 

~------------------------------------------------_J 
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta - Quero, inicialmente, declarar meu voto 

favorável ao projeto, à exceção de algumas emendas apresentadas, por uma 
questão de foro íntimo. Mas gostaria de alertar, Sr. Presidente, para a 
estrutura desse novo órgão que está sendo criado; não apenas a física e 
funcional, mas também para a sua forma de trabalhar a questão da reforma 
agrária em Minas. Há cerca de dois ou três meses, estivemos em comissão 
no Projeto Jaíba, um projeto de assentamento, e lá constatamos inúmeras 
irregularidades. Havia irregularidades com relação ao pagamento de água e 
energia elétrica, o que está onerando bastante o Projeto. Além disso, os 
proprietários de pequenos lotes - que lhes foram doados - reivindicaram de 
nossa comissão a cesta básica. Mil trezentas e sessenta famílias do Projeto 
Jaíba, que receberam 5ha de terra, com água pressurizada na porta, metade 
plantada e com financiamento de toda a estrutura de irrigação durante 25 
anos, estão, agora, reivindicando cesta básica. A questão da reforma agrária 
em Minas não é apenas de assentamento do produtor rural, tem-se que 
pensar no que fazer com essas pessoas assentadas. 

Fica, portanto, o nosso alerta, que vem em boa hora, porque está presente 
aqui o nosso ilustre companheiro e amigo particular, Marcos Helênio, que tem 
sido um gigante no assunto e a única voz a chamar a atenção para o 
problema, lutando e esforçando-se para cumprir as promessas de palanque 
do Governo Itamar Franco. Faço esse alerta, ex-Deputado Marcos Helênio, 
para chamar a atenção para a forma de trabalhar desse instituto, pois, se 
mantivermos a mesma estrutura, com os mesmos vícios, estaremos trocando 
seis por meia dúzia e não resolveremos absolutamente nada. Peço a V. Exa. 
que, ao assumir esse instituto, faça com que ele tenha a mínima autonomia 
para trabalhar, a fim de fazermos novos assentamentos e mantermos os que 
já fizemos. 

Talvez os mais importantes exemplos de assentamento estejam nos 
programas para a terra, que V. Exa. conhece bem e que foram implantados 
em Manga, no Noroeste de Minas e em vários lugares. Esse é um exemplo a 
ser seguido, pois, até então, não se fez nenhum avanço com relação ao 
problema da reforma agrária em Minas Gerais. 

Votarei favoravelmente ao projeto, mas contrariamente às propostas de 
continuidade do processo viciado e falido existente. Esse instituto deve ter 
novas mentalidade e força, além de autonomia, para poder dar uma resposta 
à sociedade, colocando as pessoas na terra e dando-lhes condições de 
trabalhá-la com a mínima dignidade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse projeto, 

como outros, é da temporada de verão, ou seja, são aqueles projetos que 
vêm a toque de caixa, sem que a Casa possa discuti-los amplamente com a 
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sociedade. Isso é lamentável, pois um projeto que se propõe a ser não 
apenas de reforma agrária, mas de definição de política agrária do Estado, 
necessitaria de uma ampla discussão com todas as partes interessadas. 
Entendemos a sua importância para Minas Gerais e para tantas pessoas que 
buscam a oportunidade de trabalhar seu pedaço de terra. 

No entanto, antes de pensarmos em um processo de reforma agrária, na 
distribuição de terras, é preciso haver clara definição de política agrária, ou 
seja, quem terá direito, quanto custará, que apoio e acompanhamento serão 
dados pelo Governo aos assentados. 

O nosso colega Marcos Helênio, sem dúvida, é o grande fiador desse 
projeto. Confiamos no seu trabalho, que pode ser um exemplo para o País. 
Isso dependerá da forma como será levado esse projeto. É importante notar 
que a Oposição desta Casa - quando um projeto tem qualidades, mesmo 
com as deficiências apontadas, como a pressa e a falta de discussão - está 
sempre pronta a ouvir as ponderações, aprofundar os estudos e votar 
favoravelmente ao projeto. É isso que estamos fazendo hoje. 

Gostaríamos também, dentro de algum tempo, de receber informações, 
relatórios sobre o andamento desse processo em Minas. Sabemos que já 
existem exemplos bem-sucedidos. Temos informações recentes sobre um 
processo que está sendo bem encaminhado no Estado de São Paulo, no 
Pontal de Paranapanema, onde existiam vários problemas decorrentes da 
posse de terras. Esses exemplos de sucessos podem ser analisados, 
absorvidos, trazendo contribuições importantes. 

Portanto, junto com os companheiros do PSDB, do PFL, votaremos 
favoravelmente ao projeto. Cumprimento o Marcos Helênio pelo trabalho feito 
nos últimos dias nesta Casa, trazendo informações, dando uma contribuição 
de convencimento da importância e da oportunidade do projeto. Portanto, 
graças a esse empenho, estaremos juntos, apoiando-o. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 

que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 
Em votação, as Emendas n°s 1 a 4, que receberam parecer pela 

aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a Emenda n° 5, sem parecer. Os 
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Em votação, a Emenda n° 6, sem parecer. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, 
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de ~ei n° 755/99 na forma do 
vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 a 5. A Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, colegas Deputados, 

Deputadas, gostaria de elogiar a atitude de todos os Deputados que, de 
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forma unânime, aprovaram a criação do Instituto da Terra, inclusive os. 
Deputados do PSDB, do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Por ISS0 : 
gostaria de parabenizá-los. Durante os 4 anos do Governo Azeredo, que foi 
um Governo capacho do Governo Fernando Henrique, não tiveram a 
oportunidade de ter em pauta, nesta Casa, um projeto do Governo, criando 
alguma coisa em favor dos trabalhadores rurais. Finalmente, tiveram essa 
oportunidade e votaram favoravelmente a esse projeto, demonstrando certa 
liberação de uma política tão dura e tão ostensivamente contrária ao 
trabalhador rural, que vem sendo levada a cabo pelo Governo neoliberal do 
Sr. Fernando Henrique Cardoso. Infelizmente, não tivemos a oportunidade, 
no passado, de votar algo que criasse algum instituto, dando um alento aos 
trabalhadores rurais. Infelizmente, os responsáveis pela questão agrária no 
Governo Eduardo Azeredo preferiram não criar absolutamente nada: nem 
secretaria, nem instituto, sequer departamento de um pedacinho de terra, 
porque não era essa a política a ser encaminhada. 

Agora, felizmente, foi-lhes dada a ?portunidade, como a todos nós, de 
criarmos o Instituto da Terra, o que e um bom início para começarmos a 
debater essa questão fundiária no Estado. A questão é grave, são várias as 
famílias que estão assentadas e acampadas e que precisam de uma política 
agrária e de iniciar o plantio, ter o que fazer e auxiliar o nosso País a crescer. 

Essa tem sido uma grande bandeira das Oposições no Brasil. Uma 
bandeira muito cara, não só ao PT, mas àqueles que têm a visão de que é 
necessária a implantação de um projeto de política social, que não pode ser 
apenas a lei do mercado. Não pode ser o comando do projeto neoliberal a 
ditar as normas, através do rei mercado no País. 

Felizmente, tivemos oportunidade ainda no primeiro ano do Governo Itamar 
Franco de votarmos uma luta e uma grande bandeira. O próprio PT e outros 
partidos tentaram, nesta mesma Casa, em vão, algo semelhante. Mas, 
felizmente, demos oportunidade a todos do Governo e da composição 
neoliberal de poder finalmente votar um projeto do Governo, que é favorável 
aos trabalhadores rurais. Muito obrigado. 

o Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, gostaria de dizer que 
esse projeto foi aprovado com o apoio de todos os partidos desta Casa, o 
que mostra a afinidade que temos com a luta dos trabalhadores sem terra em 
Minas Gerais. Todos os partidos o apoiaram, todas as críticas foram em 
razão da forma como foi encaminhado. 

Pelo que me l_embro, do Governador Itamar Franco para trás, tivemos 12 
Governadores. E possível que Minas Gerais já tenha tido aproximadamente 
40 Governadores. Por isso estamos fazendo história. É a primeira vez, ainda 
que através de uma superintendência, que se cria um órgão para cuidar da 
terra dos pequenos. O Estado de Minas Gerais, como o Estado brasileiro de 
modo geral, sempre trabalhou a favor dos grileiros de terra. E esse Instituto 
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vem exatamente no sentido contrário, de procurar legitimar a terra dos 
pequenos e distribuir terras arrecadadas, até as que estão em mãos de 
grileiros. 

O Estado de Minas Gerais, neste momento, é um divisor de águas. Se ele 
é tímido, prefiro que surja pequeno e possa crescer através da caminhada. A 
minha preocupação era que se criasse um instituto grande, que já nascesse 
gordo e não tivesse condições de caminhar e atingir os seus objetivos. 

Para o esclarecimento de todos, gostaria de dizer que a FET AEMG esteve 
reunida semana passada com 300 delegados e formalizou o seu encontro em 
Belo Horizonte, através de correspondência à Comissão de Agropecuária, 
dando apoio incondicional à criação do Instituto da Terra. 

Portanto, as bases participaram e discutiram esse projeto, e neste 
momento todos demos um passo para escrever a nova história da terra em 
Minas Gerais. Até então, as pessoas ocupavam terras, anexavam terras às 
fazendas, e o Estado sempre esteve do lado daqueles que queriam anexá-
las, legitimando terras de que, na verdade, as pessoas nem precisavam. 

Reforço o compromisso desta Casa e de todos os partidos, que apoiaram 
unanimemente o projeto. 

A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, para 
mim é uma alegria ver aprovado nesta Casa o Instituto da Terra. Foi dito aqui 
que houve voto de protesto. Votou a favor, mas sob protesto. O meu voto foi 
de alegria e de esperança, porque já protestei demais. Esperamos anos e 
anos para que a reforma agrária no Brasil saísse do papel e agora estamos 
vendo que Minas Gerais dá os primeiros passos. Então, temos de reconhecer 
o valor desta Assembléia Legislativa, que aprova um projeto que é também o 
projeto da nossa esperança e que tem todo o apoio do Governador Itamar 
Franco. Quero lembrar também que já começou o seu Governo, porque ouvi 
há pouco dizerem que ele não começou ainda a governar. O pior cego é 
aquele que não quer ver. Como diz também o ditado popular, para quem 
sabe ler um pingo é letra. Se não tenho preconceitos, se sou isenta naquilo 
que faço, já devo ter lido que o Governador Itamar Franco levou muito tempo, 
até agora, apagando os focos de incêndio que existiam e que ainda existem 
em Minas Gerais: a greve da Polícia, que repercutiu neste ano; a separação 
do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, as dívidas que estão aí para serem 
pagas, o caos que foi criado na educação com a municipalização e a 
nucleação, o fim do ensino profissionalizante, enfim, todos esses órgãos e 
secretarias que estavam em confusão. E, mais ainda, o que desejamos é que 
agora o Governo neoliberal do Brasil, o Sr. Fernando Henrique Cardoso e os 
seus seguidores percebam que não é possível continuar tratando o mercado 
como divindade e os trabalhadores como objetos da história. 

Com certeza, se houver essa sensibilidade dos governantes federais, o 
nosso País vai entrar nos eixos, e as pessoas serão tratadas com respeito. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Com certeza, a violência vai diminuir, sobretudo se o Governo Fernando 
Henrique quiser cooperar- não apenas com Minas Gerais, mas com o Brasil -
e fizer a reforma agrária, que é, sobretudo, responsabilidade do Governo 
Federal. A reforma agrária, que tem de ser dirigida e direcionada pelo INCRA. 
É isso que esperamos, e é nisso que acreditamos. Temos confiança no 
Governo Itamar Franco, que dá sinais de mudança, e temos a esperança de 
que um dia o Governo Fernando Henrique tome juízo e comece a governar 
para os brasileiros. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não ia fazer 
nenhuma manifestação neste momento, mas, após as palavras do Deputado 
Rogério Correia, a quem respeito muito, não é justo que a verdade seja 
embutida. O Deputado Rogério Correia talvez não tenha tido, pela sua 
condição de Vereador na administração passada, tempo suficiente para 
acompanhar os trabalhos nesta Casa e, evidentemente, do Governo do 
Estado. Foi criado, sim, e o ex-Deputado Marcos Helênio é testemunha, 
porque trabalhamos juntos, eu e os Deputados Marcos Helênio e João Leite. 
Juntamente com o Executivo, criou-se a Comissão Operacional da Reforma 
Agrária, e o Governo passado tem um crédito nisso, sim. Não vamos querer, 
Deputada Maria José Haueisen, dizer que o Governo passado só tem coisa 
ruim. Entendo que isso é feio. O bonito é reconhecermos tudo que foi feito de 
bom e identificarmos tudo que é feito de ruim; querer enganar a comunidade, 
dizendo que só tem coisa ruim, acredito que não é honesto. Por isso mesmo, 
estou dizendo aqui que foi feito um trabalho importante. Os conflitos, no 
Brasil, há três, quatro anos, eram conflitos de morte, como o de Eldorado do 
Carajás, em que morreram 19 pessoas. E aconteceu no início da 
administração do Governo passado. E o Governo montou uma estrutura, sim. 
Esta Casa fez, no mínimo, 15 audiências públicas, trazendo os movimentos, 
trazendo a FETAEMG, a FAEMG; fizemos seminário sobre a reforma agrária. 
O poder público, na gestão passada, não se omitiu. A Deputada Maria José 
Haueisen sabe disso, porque foi uma participante ativa do processo. 
Portanto, não diria que foi feito o melhor trabalho. Já contestei aqui o trabalho 
de reforma agrária feito pelo Governo Federal. Não existe um projeto. Mas 
alguma coisa foi feita para se dar o devido apoio e o devido respaldo. Isso 
não podemos negar. Minha manifestação é somente nesse sentido, não para 
defender Governo que passou, mas simplesmente para trazer a verdade à 
tona. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, esse 
projeto, principalmente para a minha região, do vale do Jequitinhonha e do 
vale do Mucuri, é de suma importância. Eu não diria que esteja alegre. 
Alegria vou ter na hora em que esse projeto tornar-se realidade e esse 
Instituto estiver atuando. Por enquanto, estou apenas com a esperança de 
ver que, para solução de um dos maiores problemas dos vales do 
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Jequitinhonha e do Mucuri, que é o problema fundiário, o problema do 
uso e da ocupação do solo, poderemos somar esforços com o Governo 
Federal e ter ações concretas, ações factíveis, ações que façam com que 
tantos e tantos excluídos sejam incluídos no sistema de produção. Que a 
reforma agrária possa ser municipalizada. A reforma agrária pode ter mais 
eficiência através do município. Ninguém mais que as Prefeituras, que as 
comunidades civis organizadas e os sindicatos sabem, nos seus municípios, 
onde há terras disponíveis, onde as terras não estão sendo cultivadas. Acho 
que esse Instituto pode aproximar o Governo do Estado do Governo da 
União, através do INCRA, sobretudo com as Prefeituras, para que o maior 
número possível entre aqueles que foram expulsos do campo possa voltar, 
com uma atração real, não com uma atração fatal. Por isso, tenho uma 
esperança muito grande de que esse Instituto venha somar-se ao INCRA, 
aos poderes municipais, às Prefeituras, para que possamos ter uma vida 
melhor nas pequenas comunidades do interior de Minas. 

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu gostaria de 
agradecer o empenho do Deputado Marcos Helênio, que, por dois mandatos, 
esteve conosco nesta Casa. Por diversas vezes, nós nos encontramos, não 
só no momento em que ele atuou no grupo especial de acesso à terra, 
passando agora para o Instituto da Terra, mas também nos assentamentos, 
nas audiências públicas, nos debates. V. Exa. tem nosso reconhecimento 
pessoal. Entendemos que, para conseguirmos mudar a cultura, a 
mentalidade que ainda é preconceituosa com relação à reforma agrária, 
temos que dar passos, caminhar por etapas. Agora estamos caminhando 
com o apoio do Governador Itamar Franco, de todos os Deputados desta 
Casa, de todos os partidos. Falo também em nome do nosso colega Marcos 
Helênio, que pediu que transmitisse seus agradecimentos a todos aqueles 
que contribuíram, que se empenharam para que agora tivéssemos aprovado 
esse projeto de lei, que vai abrir um horizonte para implementar a proposta 
de reforma agrária no nosso Estado. 

Esperamos que o Governo Fernando Henrique Cardoso faça sua parte, 
mas não temos a ilusão de que vá fazer muita coisa. O que fez, até hoje, foi 
colocar o Exército, a polícia para dificultar o trabalho da reforma agrária no 
Estado e no País. Não temos a ilusão de que vá fazer alguma coisa, por isso 
vamos trabalhar na perspectiva de mudar esse modelo que predomina no 
País. Só um Governo que tem a sensibilidade do Governo Itamar, dos 
governos populares e daquelas pessoas, partidos e entidades da sociedade 
que querem ver a distribuição da riqueza acontecer no País pode 
implementar, de fato, a distribuição da riqueza no País. Portanto, fica o 
registro da nossa satisfação em ver esse passo, esse avanço que os 
Governos anteriores não fizeram, Deputados que, hoje, na condição de 
Oposição, estão fazendo discurso, enquanto o Governo não tinha essa 
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percepção. Feli~mente, começam a ter essa percepção e quem sabe 
ve~ham a ser aliados nessa mudança que queremos construir para o nosso 
Pars. 

O Deputado Sebastião Costa- Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao declarar 
o nosso v~to favorável à criação desse Instituto, devo fazer justiça a uma 
pessoa. ~ao posso - porque, se pudesse, sugeriria de público - dizer que 
ess~ lnstrtuto deveria receber o nome do ex-Deputado Marcos Helênio, que 
obs~rnadamente lutou para que se transformasse em realidade. Por essa 
razao, quero fazer ao Deputado Marcos Helênio as minhas homenagens . 
. Quero também dizer que o Deputado Rogério Correia atribuiu a todos 0 

rotulo de neoliberal. Indagaria à opinião pública se ser neoliberal é apenas 
falar ou se é agir, porque a prática do Governo do Estado é a mesma do 
Governo Federal. Se este é neoliberal, o de Minas Gerais o é em menor 
proporção. Não seria possível dizer o contrário depois da apresentação, na 
Casa, de 129 taxas, para se receber do povo. 

Vi também a Deputada Maria José Haueisen, professora a quem 
respeitamos tanto, dizer que tem confiança plena no Governo Itamar Franco. 
S. Exa. já externou esse pensamento quando, juntamente com a maioria d~ 
sua bancada, votou favoravelmente ao projeto da criação das taxas. E so 
vota a favor de um projeto daquela natureza quem, de fato, confia e acredita. 

Quando o Deputado João Leite disse que votava sob protesto, não é sobre 
a criação do Instituto. Pelo contrário, o Deputado João Leite disse que 
protestava contra a remessa do projeto no final do ano. S. Exa. disse que 
gostaria que tivesse vindo em setembro, para termos um trimestre para poder 
discuti-lo bem, aprimorá-lo, avançar e, quem sabe, em vez de uma 
superintendência, ter uma secretaria. 

Terminando, Sr. Presidente, ando pensando em contar com o apoio dos 
Deputados e, quem sabe, em fevereiro, poderemos criar uma frente estadual 
pró-reforma agrária para fazer apelo ao Presidente da República para que 
modifique a legislação. A reforma agrária deixaria de ser ação do Governo 
Federal para passar a ser ação dos Estados, já que o Governo Federal será 
sempre um, e naturalmente a maioria dos outros seria contra ele. No dia em 
que estiver no âmbito dos Estados, poderá tirar-se a questão ideológica para 
se passar a uma prática de governo. 

Assim, quem sabe, eu me proponho a lançar, na Casa, a frente estadual 
pró-reforma agrária e encaminhar o pedido à Presidência da República para 
que haja uma modificação. Os Estados passariam a ter autonomia no 
assunto, e o Governo Federal apenas estimularia e contribuiria com sua 
parcela em termos financeiros. Mas, com relação à ação política, defenderia 
no âmbito dos Estados e, quem sabe, até, no âmbito dos municípios. 

O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
render homenagem ao Deputado João Batista de Oliveira, que lutou por esse 
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projeto e, é claro, ao ex-Deputado Marcos Helênio. Sinto que, na 
concepção da necessidade da reforma agrária, da posse de terra para quem 
precisa e quer trabalhar, esta Casa teve essa concepção, tanto que votou o 
projeto mesmo tendo chegado como chegou e já foi comentado no final desta 
legislatura. É importante que as três esferas de Governo possam estar juntas 
na luta pela reforma agrária. 

O Deputado Sebastião Costa disse- e concordo- que, em nível da União, 
dos Estados e dos municípios, precisamos trabalhar essa questão. Os 
Estados conhecem bem sua realidade. Os municípios a conhecem muito 
melhor. É por isso que, nas três esferas de Governo, precisa haver essa 
responsabilidade e essa determinação. 

Mas sabemos que, do ponto de vista financeiro, os municípios têm sido 
penalizados pela ação do Governo, pela retenção de recursos que deveriam 
ficar com eles; os Estados também. Então, por um projeto que envolva as 
três esferas, com a União financiando as ações, com o Governo do Estado 
coordenando-as, podem os municípios, em conjunto com o Governo do 
Estado, fazer a reforma agrária necessária. 

Só de terras devolutas existem cerca de 11.000.000ha. Ora, esse é um 
bom começo, um bom passo. Com esse instrumento do Instituto, pode o 
Governo do Estado fazer acontecer a centenária e tão esperada reforma 
agrária que o povo mineiro e brasileiro aguardam. Talvez Minas possa tornar-
se exemplo para o resto do País. 

Sabemos que um país ou um Estado só se desenvolve quando se fixa o 
homem e sua família no campo. Neste momento de desemprego por que 
passamos, essa é uma das formas mais importantes e mais viáveis, porque 
mais baratas, de criação e de geração de renda. 

A Assembléia Legislativa, neste final do ano de 1999, deve apontar para o 
próximo milênio um caminho importante, importantíssimo, histórico, pelo qual 
lutam as populações rurais e as entidades que crêem na reforma agrária 
como ponto de partida para inverter o processo de exclusão social que vive a 
comunidade rural. Muito obrigado. 

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados, realmente é 
uma alegria muito grande, no dia de hoje, a criação do ITER. Está de 
parabéns o ex-Deputado Marcos Helênio. 

Temos certeza de que aqui, em Minas Gerais, existe um grande projeto, o 
maior da América Latina, que consumiu centenas de milhões de dólares, o 
Projeto Jaíba. O Marcos Helênio, assim como eu, já recebeu sindicalistas, 
que têm denunciado os absurdos que têm sido perpetrados ali. Já se 
encontra em mãos do Marcos Helênio, por exemplo, o caso de um grande 
latifundiário do Norte de Minas que comprou baratinho ou recebeu da 
RURALMINAS centenas ou milhares de hectares do Projeto Jaíba. O Prefeito 
de Montes Claros, Sr. Jairo Ataíde, também recebeu; sua esposa, seu pai e 
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sua mãe, também. Esse era o sentido da distribuição de terras em Minas 
Gerais. Depois, essa terra foi vendida aos grandes grupos, como o Grupo 
Ometo e o Grupo Agrivale, que, em seguida, venderam-nas novamente para 
o Governo, para o Ministério da Reforma Agrária. 

Temos indícios graves de graves irregularidades. Já existe um 
requerimento nosso na Comissão de Administração Pública, para que esses 
sindicalistas que lutam pelo Jaíba possam ser ouvidos. Daí, talvez, possamos 
criar uma comissão especial ou uma CPI para averiguar como foram doadas 
as terras do Estado e do povo de Minas Gerais, por intermédio da 
RURALMINAS, para grandes latifundiários, como 0 Prefeito de Montes 
Claros, Jairo Ataíde. Tenho a certeza de que o Marcos Helênio será grande 
companheiro e, no início de fevereiro, estaremos atentos para que questões 
como a do Projeto Jaíba não fiquem impunes; para que aquela terra possa 
ser de quem quer nela trabalhar, de quem quer produzir, para que Min_as 
Gerais possa ser um grande Estado e o Brasil, um grande país, e nao, 
simplesmente, um país em que grandes produtores rurais, que tiveram 
acesso à Presidência de cooperativas pesadas, recebam gratuitamente terras 
da RURALMINAS, para lucrar e revender a terceiros e para, novamente, o 
Estado, o contribuinte, ter que efetuar o pagamento. Parabéns aos 
Deputados por esse voto. 

O Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria d_e, 
em nome da Bancada do PDT, expressar nossa satisfação pela aprovaçao 
desse importante projeto, enviado pelo Governador Itamar Franco. Quero 
dizer da importância do trabalho desenvolvido pelo Deputado, amigo e colega 
João Batista de Oliveira, que muito contribuiu para a aprovação desse 
projeto. Houve, também, a participação importantíssima do ex-Deputado 
Marcos Helênio, que marcou sua presença durante várias legislaturas, com 
muito trabalho, com muita dedicação, especialmente nessa área. A 
Assembléia, hoje, aprovou um projeto de alta relevância. Acreditamos que, a 
partir da criação do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, esse seto; 
será olhado de uma outra forma. Trata-se de um setor onde a polêmica e 
uma constante, relativamente à ocupação de terras e ao uso do solo. Enfim, 
é uma matéria complexa, mas que viverá um novo tempo, em Minas. Corno 
bem disseram o Deputado Sebastião Costa e outros Deputados que me 
antecederam, importante será a participação efetiva dos Estados e dos 
municípios para que possamos dirimir as dúvidas e as questões que tanto 
preocupam aqueles que convivem na área rural. Parabenizo a todos pel<' 
aprovação desse projeto. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente em exercício, Deputado 
Durval Ângelo, colegas Deputados, não poderia deixar de cumprimentar e 
parabenizar o ex-Deputado Marcos Helênio por esse projeto. Desejo que o 
Instituto de Terras, na sua coordenação, tenha todo o apoio necessário de 
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todos os setores do Governo Itamar Franco, que enviou o projeto a esta 
Casa para que fosse aprovado e, efetivamente, colocado em prática. Temos 
a esperança de que em pouco tempo, com a participação dos municípios, 
possamos avançar. Nosso País tem a maior concentração de terras do 
mundo, e precisamos colocar essas terras nas mãos daqueles que querem 
fazê-las produtivas. Sendo um projeto defendido pelo PT, hoje foi votado 
nesta Casa por unanimidade. 

O Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não 
poderia deixar de cumprimentar o ex-Deputado Marcos Helênio pelo projeto 
de alta relevância que apresenta. Sabemos que o Governador irá sancioná-lo 
com muita alegria e vamos pedir a ele que estruture o Instituto de Terras. 
Sabemos nós que a solução do Brasil está na terra, está no campo. 
Precisamos dar condições ao Instituto, aos produtores rurais para 
resolvermos os problemas do nosso País. Quero cumprimentar o Deputado 
João Batista de Oliveira, que fez emendas importantes a esse projeto; dizer 
ao ex-Deputado Marcos Helênio que pode contar com o nosso apoio e 
agradecer aos nossos colegas pela aprovação desse projeto de grande 
importância para Minas Gerais. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos favoravelmente, mas, 
lamentavelmente, ouvimos declarações de pessoas que não acompanharam 
o processo. Algumas não acompanharam porque não se interessaram, e 
outras porque não estavam aqui; não estavam quando a Assembléia 
Legislativa e a Comissão de Direitos Humanos acompanharam a realização 
do seminário sobre reforma agrária, que produziu um documento que balizou 
todo o trabalho realizado pela Assembléia Legislativa em relação à reforma 
agrária; não estavam aqui quando, junto com os Deputados Paulo Piau e 
Marcos Helênio, fomos ao Governo passado e apresentamos a situação das 
ocupações no Estado, e o Governador nomeou uma comissão operacional de 
reforma agrária. Essa comissão tinha possibilidade de deslocamento e toda 
uma estrutura, com mais de 100 pessoas ligadas ao INCRA, que 
possibilitaram vários assentamentos no Estado. Não estavam aqui quando 
encaminhamos a votação da regularização da doação para reforma agrária 
da Fazenda Porto Feliz, da Fazenda Gilbram, onde, hoje, há assentamentos. 
Não estavam aqui quando eu e o ex-Deputado Marcos Helênio fomos a 
Arinos, numa situação de conflito. Ali, junto com o representante da comissão 
operacional de reforma agrária e o Superintendente do INCRA, assinamos, 
debaixo de uma árvore, na beira do rio, um acordo daquelas famílias. Não 
estavam aqui quando nos deslocamos, num conflito, a Santa Vitória, de 
carro, a quase 900km de Belo Horizonte; não estavam aqui para ver e 
acompanhar a estrutura quando o Estado negociou a antiga Usina Malvinas e 
assentou 600 famílias em Bocaiúva, no Assentamento Herbert de Souza, 
Betinho. Essas pessoas que utilizaram o microfone não estavam aqui ou não 
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se interessam. 

Votarei sob protesto, porque, se é uma prioridade de Governo, já deveria 
ter um tratamento de prioridade, e não ser enviado no final do ano, ao apagar 
das luzes, sem oportunidade de uma discussão maior. Foi isso o que 
aconteceu. Essa é a verdade, e não o que tentaram fazer passar neste 
Plenário. Muito obrigado. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação, sendo aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Resolução n° 
166/99( À promulgação.) e dos Projetos de Lei n°s 418, 753, 147, 228, 279, 
302, 340, 401, 499 e 678/99 (À sanção.). 

Questões de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria apenas de comemorar a 

queda do "boeing 705", com todas aquelas maldades que carregava. Ele 
caiu, e esperamos que fique no chão e não levante vôo mais, porque traz 
muita maldade para o povo de Minas Gerais. Esperamos que a Assembléia 
não aprove, em redação final, esse projeto, que é muito ruim para a 
população de Minas Gerais. A não-colocação do Projeto de Lei n° 705/99, 
que cria mais de 100 taxas, além de criar a "CPMF da segurança", é uma 
grande vitória da Oposição nesta Casa e da população de Minas Gerais. 
Gostaríamos de comemorar. Em janeiro, além do aumento do IPTU e das 
taxas da CEMIG, que aumentaram 65%, a população não terá de arcar com 
mais de 100 taxas, além da taxa de segurança, que é a "CPMF da 
segurança". 

O Deputado Sebastião Costa -Agradeço a liberalidade de V. Exa. Quero 
fazer coro com o que disse o Deputado João Leite. Hoje, de manhã, tinha 
batizado o projeto de "navio". E o "navio" afundou. Portanto, quero 
cumprimentar o Presidente da Assembléia Legislativa pela coragem. 

Estávamos dispostos a ir às últimas conseqüências, até mesmo ao Poder 
Judiciário, buscar uma maneira de salvar a população de Minas Gerais de 
mais aquelas taxas, que seriam absurdas e impossíveis de serem cumpridas, 
pela maneira como que estavam estipuladas. 

Quero cumprimentar V. Exa., que dirige a reunião neste momento, com o 
espírito democrático que lhe é peculiar e, ao mesmo tempo, registrar que o 
"boeing 705" se transformou em "navio" e o "navio" naufragou, para felicidade 
de Minas Gerais. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também gostaria 
de me manifestar; são verdadeiras as informações que chegaram a este 
Plenário. Quero cumprimentar não apenas os Deputados da Oposição, que 
lutaram muito e se desgastaram muito, votando contrariamente ao Projeto de 
Lei n° 705/99, o "boeing 705", mas também à comunidade mineira, ao povo 
de Minas Gerais, que teve a oportunidade, de se manifestar contrariamente a 



I 
j 

i 
~I 

o 
v 

"' 
c 
v 
v: 

" c 
·< 

v; 
v 
o 

~~ -, 

160~ 
esse projeto esdrúxulo que o Governo Itamar Franco queria impor-lhe. 
Viva a democracia, porque o poder está nas mãos do povo, não está nas 
mãos, simplesmente, da democracia representativa. Esta Casa também erra, 
como errou votando favoravelmente a esse projeto, que cria mais de 100 
novas taxas. 

Somente o povo pode destituir o Presidente da República, somente o povo 
pode impedir que novas taxas, novos impostos e "narcotaxas" sejam criados, 
para lhe roubar o dinheiro que não tem no bolso. Portanto, gostaria, em 
sendo verdade, de comemorar, junto com o povo de Minas Gerais, a queda e 
o desastre do "boeing 705", que era exatamente um saco de maldades que 
estava sendo imposto pelo Governo neoliberal de Itamar Franco. Não 
abrimos mão dessa nomenclatura. Que o povo mineiro preste atenção no 
discurso, porque o discurso é ideológico, bonito e tapeador para quem 
conhece de perto o Governo. Na prática, não se diferencia em nada o 
Governo Itamar Franco do Governo. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em nome do 
PSDB e da Oposição, com a permissão dos partidos, queremos também 
comemorar que foi retirado o Projeto de Lei n° 705/99 na votação de redação 
final. Quer dizer, ele já estava no fim, mas houve um trabalho permanente 
nesta Casa. 

Quero reafirmar, aqui, o trabalho consciente e competente do Poder 
Legislativo, Poder esse que precisa ser transparente. Este Poder fiscalizou 
esse projeto, embora tenha vindo num momento inoportuno, no fim do ano, 
exatamente para fazê-lo valer logo no início do ano, complicando a vida das 
famílias carentes. Temos a alegria de saber que foi retirado. 

Ao mesmo tempo, queremos reafirmar aqui, mais uma vez, o trabalho do 
Poder Legislativo, que cumpriu seu papel e foi transparente, e o da imprensa, 
que exaltou e mostrou para a população o que existia por trás do "projeto das 
taxas". Esse Poder se manifestou, de forma independente, no 1° e 2° turnos 
e, também, na votação do parecer de redação final, quando os Deputados, 
sem se intimidarem, trabalharam para mostrar a realidade e conscientizar a 
população de que isso seria penoso para todos, mediante, principalmente, a 
televisão. A Oposição foi o carro-chefe na derrubada do projeto, mas a base 
do Governo teve sua compreensão, e, de mãos dadas, esse parlamento se 
manifestou, por meio das lideranças da base de apoio do Governo, que 
sensibilizaram o Governador. Essa é uma vitória do Poder Legislativo, que 
deve trabalhar sempre assim, elaborando e fiscalizando as leis. Dessa forma, 
cada vez mais, poderemos fazer processos mais consistentes. Talvez, o 
Governo, de agora adiante, passe a sensibilizar suas bases para fazerem os 
projetos juntos, discutindo-os com a Oposição, a fim de que os projetos 
possam tramitar de forma bastante transparente, sem que haja preconceito 
contra eles. Assim, poderemos trabalhar juntos, para aperfeiçoar e procurar a 

~--------------------------------------~ 
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resultante algébrica do projeto, para favorecer a população. Mais um 
vez, ressalto que a população irá se sentir aliviada pelo trabalho do Poder 
Legislativo e quero parabenizar, indistintamente, todos os Deputados, que 
somaram seus esforços e manifestaram sua posição com relação à 
aprovação da redação final do projeto, que foi abortada no último suspiro do 
ano, o que foi muito importante para a população, principalmente a mais 
carente. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa- Sr. Presidente, quero cumprimentar V. Exa. 
pela maneira como vem conduzindo a reunião. Ao mesmo tempo, queria 
pedir-lhe que consulte a sua assessoria para saber a razão por que a 
redação final do Projeto de Lei n° 51/99 não foi apreciada nesta tarde, uma 
vez que outros, com aprovação na mesma oportunidade, foram relacionados. 
É aquele que se refere ao Código de Defesa do Contribuinte. 

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Júnior) - Esta Presidência 
comunica ao Plenário que está aguardando a conclusão dos trabalhos desse 
projeto na comissão, que deverá encaminhá-lo à Presidência. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradeço a V. Exa. as informações e faço 
um apelo a V. Exa. e à sua assessoria para que possa ser apreciado em 
Plenário amanhã. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, parece-me que há um 
equívoco, pois o projeto já está na pauta da reunião de amanhã. Ele estava 
na relação dos projetos. 

O Sr. Presidente - A Presidência vai verificar isso e dará a resposta 
oportunamente. 

O Deputado Paulo Piau - Gostaria de insistir em que esse projeto fosse 
colocado, amanhã, em pauta, porque ficou pronto no dia 14. A redação final 
de projetos terminados posteriormente a ele já foi votada, portanto não 
estamos entendendo por que esse projeto de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira ficou atrasado. Gostaria de uma explicação melhor, para que 
pudéssemos transmiti-la ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, que não se 
encontra nesta Casa. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência vai verificar e, oportunamente, vai 
responder à questão de ordem levantada pelo Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Mas fica aqui o pedido do PFL para que a 
redação final desse projeto seja colocada em votação ainda nesta sessão 
legislativa. 

3a Parte 
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a 

votação de proposta de emenda à Constituição e não havendo outras 
matérias em pauta, a Presidência passa à 3a Parte da reunião, destinada a 
comunicações e a oradores inscritos. 

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Marcelo Gonçalves -
falecimento de Walter Nunes Rocha, em Pedro Leopoldo; e Luiz Tadeu Leite 
- falecimento do Sr. Germínio Gonçalves dos Santos, em Montes Claros 
(Ciente. Oficie-se.). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas nem 

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a 
reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas, e a reunião solene de 
encerramento da 1 a Sessão Legislativa Ordinária da XIV Legislatura, e 
convocando os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 
22, às 1 O e às 20 horas, e para a reunião solene de encerramento da 1 a 

Sessão Legislativa Ordinária da XIV Legislatura, na mesma data, após a 
apreciação do projeto de lei do Orçamento Anual, nos termos dos editais de 
convocação, bem como para a reunião ordinária também de amanhã, às 14 
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 147/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 147/99, de autoria do Deputado Antônio Carlos 

Andrada, que dispõe sobre a transformação de créditos tributários constantes 
de precatórios em bônus do Tesouro e dá outras providências, foi aprovado 
no 2° turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 147/99 
Altera dispositivos da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, que 

consolida a legislação tributária do Estado, e da Lei n° 13.243, de 23 de junho 
de 1999, que dispõe sobre a cessão, a compensação e a quitação de 
créditos tributários e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O "caput" e o§ 1° do art. 217 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro 

de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 217 - O Poder Executivo poderá realizar transação, conceder 

~------------------------------------------~ 
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moratória, parcelamento de débito fiscal e ampliação de prazo de 
recolhimento de tributo, observadas, relativamente ao ICMS, as condições 
gerais definidas em convênio. 

§ 1 o - O Poder Executivo poderá delegar à autoridade fazendária a ser 
indicada em decreto a competência prevista no "caput" deste artigo, inclusive 
para estabelecer outras condições e formalidades relativas às formas 
especiais de extinção de crédito tributário nele mencionadas.". 

Art. 2° - O art. 218 da Lei n.0 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
revigorado com a seguinte redação: 

"Art. 218 -A transação será permitida em casos excepcionais, definidos em 
decreto, e: 

I -alcançará apenas as parcelas correspondentes às multas, limitada a: 
a) 50% (cinqüenta por cento) do seu valor, no caso de exigência fisc~l 

decorrente exclusivamente de descumprimento de obrigação tributána 
acessória; 

b) 80% (oitenta por cento) do seu valor, nos demais casos; 
11 - efetivar-se-á no curso de contencioso administrativo fiscal ou de 

demanda judicial. 
Parágrafo único - A transação de que trata este artigo dependerá de 

parecer conclusivo favorável emitido por comissão composta por servidores 
fazendários da área de Administração Tributária e por Procurador da 
Fazenda Estadual, a ser instituída pelo Secretário de Estado da Fazenda por 
meio de resolução.". 

Art. 3°- O § 16 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 12- ................................................................. . 
§ 16 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) 
a carga tributária nas operações internas promovidas por estabelecimento 
industrial com móveis classificados na posição 9403 da Nomenclatura 
Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM-SH -, com assentos 
classificados nas subposições 9401.30, 9401.40, 9401.50, 9401.61, 9401-69, 
9401.71, 9401.79, 9401.80, 9401.90 da NBM-SH e com painéis de madeira 
industrializada classificados nos códigos 4410.19.00, 4411.11.00, 
4411.19.00, 4411.21.00 e 4411.29.00 da NBM-SH.". 

Art. 4° - O art. 213 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido de parágrafo único com a seguinte redação: 

"Art. 213- ............................................................. . 
Parágrafo único- Incidirão juros sobre o depósito administrativo, calculados 

com base nos mesmos critérios adotados para sua cobrança em débitos 
fiscais estaduais.". 

Art. 5° - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n° 13.243, de 23 de 
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junho de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art.16- ............................................................... . 
§ 1°- A compensação poderá incidir total ou parcialmente sobre os créditos 

tributários devidos pelo contribuinte. 
··············································································· 
§ 3° - A compensação do crédito tributário, nos termos deste artigo, 

estende-se ao responsável pela obrigação tributária. 
Art. 18- ................................................................ . 
11 - os pedidos de compensação sejam protocolados no prazo de cento e 

oitenta dias contados da regulamentação desta lei; 
111 - os créditos tributários a serem compensados tenham sido inscritos em 

dívida ativa até 31 de dezembro de 1998. 
Parágrafo único - A compensação de que trata este artigo não se aplica 

em caso de cessão de crédito tributário e será submetida a homologação do 
Tribunal competente. 

Art. 23 - Compete ao Secretário de Estado da Fazenda ou, por delegação 
deste, a outra autoridade fazendária autorizar a realização da compensação 
de que trata esta lei. 

Art. 26- Não será permitida a dação em pagamento quando se tratar: 
I - de crédito tributário decorrente de infração praticada com dolo, fraude 

ou simulação; 
11 - de bens gravados com quaisquer ônus, ainda que sobre parte do seu 

valor; 
111- do único imóvel pertencente ao devedor.". 
Art. 6° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder parcelamento de 

crédito tributário em mais de sessenta parcelas mensa·ls. 
Parágrafo único - O Poder Executivo definirá os critérios para a concessão 

do parcelamento na forma prevista neste artigo. 
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o § 2° do 

art. 2° da Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1999. 
Djalma Diniz, Presidente - Marco Régis, relator - Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 166/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Resolução n° 166/99, do Deputado Gil Pereira, que aprova 
acordo celebrado entre os Municípios de Januária e Chapada Gaúcha para 
modificação de limite territorial, foi aprovado no 2 o turno, na forma do 
vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada á matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

I 

J 
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação 
final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 166/99 
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Aprova acordo celebrado entre os Municípios de Januária e Chapada 
Gaúcha para modificação de limite territorial. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1°- Fica aprovado o acordo celebrado entre os Municípios de Januária 

e Chapada Gaúcha para modificação de limite territorial, nos termos do 
anexo desta resolução. 

Art. 2°- Os itens 1 e 2 do inciso XIII do Anexo li a que se refere o parágrafo 
único do art. 1° da Lei n° 12.030, de 21 de dezembro de 1995, passam a 
vigorar como itens 1, 2, 3 e 4, com a redação que se segue, ficando 
renumerados os itens 3, 4 e 5, relativos aos Municípios de São Francisco, 
Pintópolis e Urucuia: 

"1 - Com o Município de Arinos: começa na foz da vereda do Garimpeiro, 
no ribeirão da Areia; sobe por este até a sua cabeceira, prosseguindo pelo 
chapadão até atingir o divisor de águas dos rios Carinhanha e Urucuia e, 
continuando por este, até seu entroncamento com o divisor da vertente da 
margem esquerda do córrego do Cachimbo. 

2 - Com o Município de Formoso: começa no entroncamento do divisor de 
águas dos rios Carinhanha e Urucuia com o divisor da vertente da margem 
esquerda do córrego do Cachimbo; segue por esse último divisor até 
defrontar a cabeceira do riacho Santa Rita, pelo qual desce até sua foz no rio 
Preto e, por este, até sua foz no rio Carinhanha. 

3 - Com o Estado da Bahia: começa no rio Carinhanha, na foz do rio Preto; 
segue pela divisa interestadual - rio Carinhanha - até a foz do córrego dos 
Bois. 

4 - Com o Município de Januária: começa no rio Carinhanha, na foz do 
córrego dos Bois, sobe por este até sua cabeceira mais meridional, de onde 
alcança a mais próxima cabeceira de um afluente do córrego Retiro; desce 
por esse afluente e pelo córrego Retiro até sua foz no rio Pardo e, por esse 
ribeirão, até a foz do córrego do Cedro.". 

Art. 3°- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Marco Régis. 

Anexo 
(a que se refere o art. 1° da Resolução n°, de de de 1999.) 

Acordo que entre si firmam as municipalidades de Januária e Chapada 
Gaúcha com vistas à alteração de seus limites. As municipalidades de 
Januária e Chapada Gaúcha, com o objetivo de oficializarem a alteração de 
limites já acertados previamente por meio de leis municipais decretadas e 
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sancionadas em ambas as comunas, firmam o presente acordo, 
assinado por seus Prefeitos e a maioria de seus Vereadores, o qual deverá 
ser encaminhado à Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, para 
a devida homologação. Tem, por meio deste, acertada a transferência, do 
primeiro para o segundo município, do território compreendido dentro do 
seguinte perímetro: "Começa na foz do rio Preto no rio Carinhanha, desce 
por esse rio até a foz do córrego dos Bois e sobe por este até a sua 
cabeceira mais meridional, de onde alcança a mais próxima cabeceira do 
córrego Retiro, desce por esse afluente até sua foz e sobe pelo córrego 
Retiro até sua cabeceira, no divisor de águas entre os rios Urucuia e 
Carinhanha, continua por esse divisor, contorna as cabeceiras do córrego do 
Cachimbo e prossegue pelo divisor da vertente da margem esquerda desse 
córrego, até defrontar a cabeceira do riacho Santa Rita, pelo qual desce até 
sua foz no rio Preto, e por este até sua foz no rio Carinhanha, onde teve 
início a presente descrição". Os efeitos deste acordo entrarão em vigor logo 
após sua homologação pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, ficando o Instituto de Geociências Aplicadas do Centro Tecnológico 
de Minas Gerais - CETEC-IGA - encarregado de acertar os novos textos 
oficiais de limites municipais decorrentes desta alteração. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI ND 181/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 181/99, do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, 
que dispõe sobre a Justiça de Paz, foi aprovado no 2° turno, com as 
Emendas n°s 1, 7, 8 e 9 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 181/99 
Dispõe sobre a Justiça de Paz. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Da Justiça de Paz 

~ Art. 1°- A Justiça de Paz é exercida pelo Juiz de Paz. 
~~ § 1°- Haverá um Juiz de Paz em cada distrito ou subdistrito judiciário com 
" 

-;;;; mais de mil habitantes. 
~~ § 2° - Nos distritos ou subdistritos com número de habitantes inferior ao 
~ estabelecido no§ 1° deste artigo, a Justiça de Paz será exercida pelo Juiz de 

-~ Paz da sede do município. I 
Capítulo 11 , ii Da Eleição e da Investidura J 

-~. _________ _ 
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Art. 2° - As eleições para Juiz de Paz serão realizadas 
simultaneamente com as eleições municipais, na forma estabelecida por es~ta 
lei e mediante a aplicação subsidiária do Código Eleitoral e da legislaçao 
federal específica. . 

Parágrafo único - O processo eleitoral de que trata este artigo sera 
presidido pelo Juiz Eleitoral competente. 

Art. 3° - O Juiz de Paz é eleito segundo o princípio majoritário, para 
mandato de quatro anos, pelo voto direto, universal e secreto do eleitorado 
do distrito ou do subdistrito judiciário respectivo, permitida a reeleição. 

Parágrafo único- O mandato do Juiz de Paz coincidirá com o de Vereador. 
Art. 4° - Os candidatos a Juiz de Paz e seus suplentes serão escolhidos 

nas mesmas convenções partidárias que deliberarão sobre as candidatur~s 
às eleições municipais, observadas as normas estabelecidas na legislaçao 
eleitoral e no estatuto dos respectivos partidos políticos. 

Art. 5° - Cada partido político poderá registrar, na Justiça Eleitoral, 
candidatos ao cargo de Juiz de Paz em número correspondente ao de vagas 
existentes em cada município. 

§ 1°- O registro de candidato a Juiz de Paz far-se-á com dois suplentes, 
em chapa única, com indicação da suplência em ordem crescente. 

§ 2° - Não é permitido o registro do mesmo candidato para mais de uma 
circunscrição nem para mais de um cargo na mesma circunscrição. . 

Art. 6° - Para concorrer às eleições, o candidato atenderá às exigênciaS 
constitucionais e legais de elegibilidade e compatibilidade, especialmente aos 
seguintes requisitos: 

I - ser brasileiro nato ou naturalizado; 
li -estar em pleno exercício dos direitos civis e políticos; 
111- estar em dia com as obrigações eleitorais; 
IV- estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino; 
V - ter domicílio eleitoral no distrito ou subdistrito pelo qual se candidatar 

pelo prazo de, pelo menos, um ano antes da data da eleição; 
VI - ter sua filiação deferida pelo partido pelo menos um ano antes da data 

da eleição; 
Vil- ter idade mínima de vinte e um anos; 
VIII - comprovar idoneidade moral mediante atestado de autoridade 

judiciária ou policial; 
IX - ser alfabetizado. 
Art. 7° - Será considerado eleito Juiz de Paz o candidato que obtiver a 

maioria dos votos, não computados os votos em branco e os nulos. 
§ 1°- A eleição do Juiz de Paz importará na dos candidatos a suplente com 

ele registrados, na ordem de suplência a que se refere o § 1 o do art. 5° desta 
lei. 

§ 2° - Em caso de empate na votação, considerar-se-á eleito o candidato 
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mais idoso. 
Art. 8° - A diplomação dos eleitos far-se-á de conformidade com as normas 

estabelecidas na legislação eleitoral. 
Art. 9°- o Juiz de Paz eleito e diplomado tomará posse na mesma data da 

posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, perante o Juiz de 
Direito Diretor do Foro da comarca a que pertencer o distrito ou subdistrito. 

Art. 1 o - A Justiça Eleitoral expedirá as instruções necessárias à execução 
desta lei e definirá os locais de votação correspondentes a cada distrito ou 
subdistrito judiciário. 

§ 1 o - Para fins de definição do número de vagas a serem preenchidas em 
cada município, o Tribunal de Justiça do Estado fornecerá ao Tribunal 
Regional Eleitoral de Minas Gerais, no momento oportuno, a relação de 
distritos e subdistritos de que trata o art. 1°. 

§ 2° - Nos municípios abrangidos por mais de uma zona eleitoral, se o 
número de vagas para o cargo de Juiz de Paz for inferior ao número de 
zonas, caberá à Justiça Eleitoral delimitar o eleitorado apto a votar, 
observado o disposto no art. 1°. 

Capítulo 111 
Dos Impedimentos e da Vacância do Cargo 

Art. 11 -A vacância do cargo de Juiz de Paz ocorrerá por: 
I- morte; 
11 - renúncia; 
111- perda do mandato. 
§ 1°- No caso de morte, a vacância do cargo será decretada pelo Juiz de 

Direito Diretor do Foro tão logo lhe seja apresentada a certidão de óbito do 
Juiz de Paz. 

§ 2° - A renúncia é formalizada mediante declaração unilateral de vontade 
do renunciante, apresentada por escrito ao Juiz de Direito Diretor do Foro. 

§ 3°- A perda do mandato de Juiz de Paz ocorrerá em decorrência de: 
I - abandono das funções, configurado pela ausência injustificada por mais 

de trinta dias consecutivos ou mais de noventa dias não consecutivos, no 
período de um ano; 

11 -descumprimento de prescrições legais ou normativas; 
111 - procedimento incompatível com a função exercida; 
IV - sentença judicial transitada em julgado. 
Art. 12 - A perda do mandato decorrente das hipóteses enumeradas nos 

incisos I a 111 do § 3° do art. 11 será precedida da instauração de processo 
administrativo presidido pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, assegurada a 
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, na forma 
estabelecida na Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, que contém o Estatuto dos I 
Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais, e na legislação Jt 

~ suplementar aplicável. 
~! 
fi 
-\~------------------------------------------------------------------
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Parágrafo único - Decidida a perda do mandato, o Juiz de Direito 

Diretor do Foro afastará o Juiz de Paz do exercício de suas funções e fará 
imediata comunicação à Justiça Eleitoral, que decretará a vacância do cargo. 

Art. 13 - Decretada a vacância do cargo de Juiz de Paz, o suplente será 
convocado para assumi-lo, observado, no que couber, o disposto no art. 9°. 

§1°- Inexistindo suplente a ser convocado se faltarem mais de dois anos 
para o término do mandato, o Juiz de Direit~ Diretor do Foro comunicará o 
fato ao Tribunal Regional Eleitoral, que fixará a data e expedirá as instruções 
para a realização de eleição suplementar, que ocorrerá no prazo máximo de 
sessenta dias contados da decretação da vacância. 

§ 2o - A posse do eleito no pleito suplementar se dará na forma 
estabelecida no art. 9°. 

§ 3°- Na hipótese prevista no§ 1° deste artigo, se faltarem menos de dois 
anos para o término do mandato, o Juiz de Direito Diretor do Foro designará 
Juiz de Paz "ad hoc" entre aqueles em exercício na comarca ou, no caso da 
inexistência destes, entre aqueles em exercício na primeira comarca 
substituta ou, por designação a título precário, entre cidadãos domiciliados no 
local e que preencham os requisitos do art. 6° desta lei. 

Art. 14- Nos casos de falta, impedimento ou ausência eventual do Juiz de 
Paz, a sua substituição é feita pelos respectivos suplentes, observado o 
disposto no § 1 o do art. 7° desta lei. 

Parágrafo único - Não havendo suplente para a substituição, aplicar-se-á o 
disposto no § 3° do art. 13. 

Capítulo IV 
Da Competência 

Art. 15- Compete ao Juiz de Paz: 
1 - presidir a celebração de casamento civil, observadas as normas legais; 
11 - examinar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo 

de habilitação para o casamento, para verificar a sua regularidade; 
111 -opor impedimento à celebração do casamento, nos termos do inciso 11 

do art. 189 do Código Civil; 
IV- exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, lavrando ou 

mandando lavrar o termo da conciliação concluída; 
v - comunicar ao Juiz de Direito a existência de menor em situação 

irregular; 
VI -expedir atestado de residência, de vida, de viuvez ou de miserabilidade 

de moradores de seu distrito, mediante requerimento do interessado ou 
requisição de autoridade pública; 

VIl - arrecadar bens de ausentes ou vagos, até que intervenha a autoridade 
competente; 

VIII - processar auto de corpo de delito, de ofício ou a requerimento da 
parte, e lavrar auto de prisão, em caso de ausência, omissão ou recusa da 
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autoridade policial; 
IX - prestar assistência ao empregado nas resc1soes de contrato de 

trabalho, quando inexistirem na localidade os órgãos previstos no art. 477 da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT-; 

X - zelar, na área territorial de sua jurisdição, pela observância das normas 
concernentes à defesa do meio ambiente e à vigilância ecológica sobre 
matas, rios e fontes, tomando as providências necessárias ao seu 
cumprimento; 

XI- intermediar acordo para solução de pequenas demandas e ocorrências 
corriqueiras de trânsito; 

XII - funcionar como perito em processos e exercer outras atividades 
judiciárias não defesas em lei, de comum acordo com o Juiz de Direito da 
comarca. 

§ 1°- No exercício das atribuições conciliatórias, o Juiz de Paz poderá, se 
achar necessário, nomear escrivão "ad hoc" para a lavratura do termo de 
conciliação. 

§ 2° - A nomeação de escrivão "ad hoc" é obrigatória em caso de 
arrecadação provisória de bens de ausentes ou vagos. 

Art. 16 - Cabe ao Juiz de Direito Diretor do Foro da comarca a cuja 
jurisdição pertencer o distrito judiciário decidir, com prévia audiência do 
Ministério Público, sobre: 

I -impugnação deduzida no processo de habilitação para o casamento; 
11 - argüição de impedimento de realização de casamento; 
111 -suprimento ou denegação de consentimento para o casamento; 
IV -justificação de fato necessário à habilitação para o casamento; 
V- pedido de dispensa de proclamas. 
Parágrafo único - O processo de habilitação de casamento será instruído 

com a manifestação dos interessados. 
Capítulo V 

Da Remuneração 
Art. 17 - O Juiz de Paz será remunerado por meio de subsídio mensal 

fixado em parcela única, nos termos do art. 39, § 4°, da Constituição da 
República, na forma da tabela constante no Anexo desta lei. 

Parágrafo único - Os suplentes não serão remunerados, salvo quando no 
efetivo exercício das funções de Juiz de Paz. 

Art. 18 - O servidor público em efetivo exercício do mandato de Juiz de Paz 
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo de Juiz de Paz, caso haja compatibilidade de horários. 

Parágrafo único - Não havendo compatibilidade de horários, o servidor de 
que trata este artigo ficará afastado do cargo, emprego ou função enquanto 
durar o mandato de Juiz de Paz, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração, contando o tempo de serviço para todos os efeitos, exceto 

~--------------------------------------------------------~ 



para promoção por merecimento, mantido o regime previdenciário 
correspondente. 

Capítulo VI 
Da Aposentadoria 
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Art. 19 - É assegurada a aposentadoria ao Juiz de Paz, nos termos da 
Emenda à Constituição n° 20, de 15 de dezembro de 1998. 

Parágrafo único - Os cálculos dos proventos da aposentadoria terão por 
base a média da remuneração percebida nos trinta e seis meses anteriores à 
aposentadoria, de entidade pública ou privada, e serão revistos, na mesma 
proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os subsídios dos 
Juízes de Paz em atividade. 

Art. 20 - A aposentadoria do Juiz de Paz será processada de conformidade 
com regulamento aprovado pela Corte Superior do Tribunal de Justiça. 

Capítulo VIl 
Disposições Finais 

Art. 21 - Aplicam-se ao Juiz de Paz, subsidiariamente e no que couber, as 
normas previstas na legislação relativa à organização judiciária do Estado. 

Art. 22 - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz constitui serviço 
público relevante e garante direito a prisão especial, em caso de crime 
comum, até definitivo julgamento. 

Art. 23 - O Juiz de Paz, ao presidir atos de seu ofício, usará, 
obrigatoriamente, além de paletó e gravata, uma faixa verde e amarela, com 
dez centímetros de largura, contendo as Armas da República, posta a 
tiracolo, do lado direito para o esquerdo. 

Art. 24 - Fica reconhecida como órgão de representação oficial da classe a 
Associação dos Juízes de Paz do Estado de Minas Gerais. 

Art. 25 - O orçamento do Poder Judiciári0 do Estado, a partir do exercício 
do ano 2000, consignará dotação própria · ara atender às despesas com a 
remuneração dos Juízes de Paz e instalaç,.o e funcionamento da Justiça de 
Paz distrital. 

Art. 26 -A primeira eleição para Juiz de Paz, na forma do disposto nesta 
lei, será realizada em 1° de outubro de 2000. 

Art. 27- Até a posse dos titulares eleitos, serão mantidos os Juízes de Paz 
e seus suplentes em exercício na data de publicação desta lei, com as 
competências nela previstas e com a remuneração constante no seu Anexo. 

Art. 28 - Fica assegurado aos Juízes de Paz em exercício na data de 
publicação desta lei, ao passarem o cargo aos Juízes eleitos na forma dos 
arts. 2° e seguintes, o direito à aposentadoria a que se refere o Capítulo VI 
desta lei, desde que comprovem preencher os requisitos ali exigidos para a 
obtenção desse benefício. 

Art. 29 -A Corte Superior do Tribunal de Justiça regulamentará esta lei no 
prazo de noventa dias contados de sua publicação. 
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Art. 30- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 31 -Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1999. 
Djalma Diniz, Presidente - Marco Régis, relator- Aílton Vilela. 

Anexo 
(a que se refere o art. 17 da Lei n°, de de de 1999) 

Tabela dos subsídios dos Juízes de Paz 
Especificação Valor 

(R$1 ,00 
) 

I - Em município-
sede de comarca: 
a) de entrância 800,00 
especial 
b) de entrância final 640,00 
c) de entrância 512,00 
intermediária 
d) de entrância 410,00 
inicial 
11- Em município 328,00 
que não seja sede 
de comarca 
111 - Em distrito 263,00 
judiciário 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 279/99 
Comissão de Redação 

~ 
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O Projeto de Lei n° 279/99, do Deputado Doutor Viana, que autoriza a 
renegociação dos créditos do Estado, oriundos de contratos da Caixa 
Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, com os produtores 
rurais, foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 2 e com a 
Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto à Comissão de Redação, a fim de que, segundo a 
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o 

do art. 268 do Regimento Interno. 
Esta Comissão propõe seja dada nova estrutura ao art. 11, com o objetivo 

de agrupar seus dispositivos conforme tratem de requisitos a serem 
cumpridos pelo ocupante ou de características do imóvel. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI W 279/99 
Autoriza o Poder Executivo a negociar e a alienar os direitos, os créditos e 

os bens imóveis da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais -

i\ 
~------------------------------------------~ 
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MinasCaixa - e os adquiridos pelo Estado no processo de alienação das 
ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real de 
Minas Gerais S.A. - CREDIREAL - e do Banco do Estado de Minas Gerais 
S.A. - BEMGE- e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Dos Direitos, dos Créditos e dos Bens da Extinta Caixa Econômica do Estado 
de Minas Gerais 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, ceder, renegociar, 
permutar e oferecer em dação em pagamento os bens imóveis, os direitos e 
os créditos remanescentes do processo de extinção da Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, ajuizados ou não, observado o 
seguinte: 

I - no caso da venda de bem imóvel, excluído o valor da entrada, em 
montante nunca inferior a 20% (vinte por cento) do valor da proposta, a ser 
pago no ato da assinatura do contrato, a liqüidação do saldo contratual 
poderá ser efetuada em parcelas, respeitados o limite e as condições 
estabelecidos nesta lei; 

11 - o edital de licitação poderá prever caução para garantia de manutenção 
da proposta, calculada sobre o valor da avaliação, bem como estabelecer 
condições para sua devolução; 

111 -o adquirente receberá o imóvel no estado e nas condições em que se 
encontrar, correndo por sua conta os tributos acaso devidos; 

IV- no caso de o comprador optar pelo pagamento parcelado, fica o Estado 
autorizado a negociar e renegociar os créditos decorrentes do parcelamento, 
nos termos desta lei, caso em que o imóvel será dado pelo comprador em 
garantia hipotecária; 

V - a liberação da garantia hipotecária de que trata o inciso IV fica 
condicionada ao pagamento integral do valor constante no contrato e dos 
acréscimos legais decorrentes; 

VI - a permuta e a dação em pagamento terão por objetivo prioritário a 
quitação de dívida do Estado com fornecedor ou prestador de serviços e a 
aquisição de imóveis ocupados pelo Estado, visando à redução de despesas 
com aluguel e outros custeios, observadas as formalidades legais e os 
interesses do Estado. 

Art. 2° - A cessão a título oneroso, a negociação e a renegociação de 
direitos e créditos ativos das carteiras habitacional, bancária e rural em 
cobrança administrativa ou extrajudicial serão efetuadas nos termos desta lei, 
mediante atualização e, quando for o caso, precedidos de avaliação e 
licitação, observado, ainda, o seguinte: 

I - o Poder Executivo fica autorizado a conceder parcelamento dos valores 
relativos a direitos e créditos até o limite e nas condições estabelecidas nesta 
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lei, desde que os beneficiários ofereçam uma entrada de valor não 
inferior a 10% (dez por cento) do valor da proposta ou do contrato; 

11 - os honorários advocatícios não incidirão sobre os créditos em cobrança 
administrativa. 

Art. 3° - A cessão, a negociação e a renegociação de créditos ajuizados 
cujos processos estejam em andamento condicionam-se: 

I - ao oferecimento, pelo devedor ou cessionário, de uma entrada não 
inferior a 10% (dez por cento) do montante do crédito, atualizado na data da 
celebração do acordo, observados os termos originalmente pactuados e os 
critérios estabelecidos nesta lei; 

11 - à atualização do crédito com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor- INPC- ou no índice que o substituir, acrescido de juros de 12% 
(doze por cento) ao ano, na ausência de norma específica prevista em 
instrumento próprio. 

Parágrafo único - Para atender ao disposto neste artigo, incumbe à 
Procuradoria-Geral do Estado: 

I - submeter o acordo à autoridade encarregada de firmá-lo em nome do 
Estado e providenciar a sua homologação perante o juízo competente; 

11 - providenciar a baixa do processo, no caso de novação da dívida ou de 
extinção da obrigação; 

111 - exigir o pagamento de taxas, emolumentos e custas judiciais e dos 
honorários acaso devidos. 

Art. 4° - No caso de parcelamento da obrigação que venha a se constituir 
em novação, a cessão, a negociação e a renegociação ficam condicionadas 
ao oferecimento de garantia real ou fidejussória até o limite do saldo devedor. 

Parágrafo único -A garantia fidejussória a que se refere este artigo poderá, 
a critério da Secretaria de Estado da Fazenda ou da Procuradoria-Geral do 
Estado, conforme o caso, ser constituída por fiança bancária ou por títulos da 
dívida pública estadual ou federal, tomados pelo seu valor de cotação no 
mercado, definido mediante certificação emitida pela autoridade competente 
ou com base em dados divulgados em informativos especializados oficiais. 

Art. 5° - Para efeito da alienação, cessão, negociação ou renegociação de 
que trata esta lei, serão observadas ainda as seguintes regras: 

I - em igualdade de condições com o comprador ou cessionário, o ocupante 
do imóvel ou o devedor terá preferência na aquisição do imóvel ou na 
renegociação ou liqüidação do crédito; 

11 - o Estado será responsável perante o cessionário pela existência do 
crédito, mas não pela situação econõmico-financeira e pela solvência do 
devedor; 

111 - em se tratando de créditos reais sobre bens imóveis, com garantia 
hipotecária, sem prejuízo do disposto no art. 8° desta lei, a cessão ou 
renegociação não será feita por valor inferior ao de mercado ou de avaliação. 
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Art. 6° - Considera-se valor de mercado do bem ou do crédito, para os 

fins desta lei, o valor médio obtido em pesquisa realizada em entidades 
especializadas na sua comercialização. 

§ 1 o - Caso haja divergência entre o valor de mercado e o da avaliação, 
tomar-se-á por base o maior deles. 

§ 2° - Não havendo licitante, os imóveis, os direitos e os créditos poderão 
ser renegociados com seus ocupantes ou devedores, desde que os valores 
sejam atualizados nos termos desta lei. 

Art. 7° - Para os efeitos desta lei, fica o Estado autorizado a conceder 
parcelamento do saldo devedor, até o limite de sessenta meses, em parcelas 
mensais, trimestrais ou semestrais, respeitadas as características de cada 
crédito e atendidas as demais condições estabelecidas nesta lei e, quando 
for o caso, cumulativamente, as do edital, observado ainda o seguinte: 

1 - o saldo devedor será corrigido mensalmente, mediante a aplicação do 
disposto no inciso 11 do "caput" do art. 3° desta lei; 

11 - o atraso no pagamento de qualquer parcela, por prazo superior a trinta 
dias, implica o vencimento automático das parcelas vincendas, podendo o 
crédito ser executado ou o imóvel retomado, independentemente de pré-
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial; 

111 - na hipótese de acordo judicial ou renegociação administrativa, sem 
oferecimento de novas garantias, sua aceitação pelo Estado não implica 
novação do crédito, cujo processo de cobrança, no caso de descumprimento 
do contrato, terá prosseguimento normal, procedendo-se a sua execução 
pelos valores originalmente pactuados, inclusive das garantias, se houver; 

IV - o contrato firmado nos termos desta lei estabelecerá multa pelo seu 
descumprimento, como penalidade acessória; 

V- em nenhuma hipótese a parcela terá valor inferior a 12, 36 ou 72 UPCs 
(doze, trinta e seis ou setenta e duas Unidades Padrão de Capital) ou o 
índice que a substitur, no caso de o pagamento ser, respectivamente, 
mensal, trimestral ou semestral. 

Art. 8° - Os direitos e créditos serão atualizados quando ocorrer a cessão, 
negociação, renegociação ou alienação, em conformidade com os termos 
originalmente pactuados e, na sua ausência, com os desta lei, podendo seus 
valores ser recebidos com redução do saldo devedor, nos percentuais a 
seguir determinados, a serem aplicados sobre o montante do crédito 
atualizado: 

1- 40% (quarenta por cento) para pagamento à vista; 
11- 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento em seis parcelas; 
111- 30% (trinta por cento) para pagamento em doze parcelas; 
IV - 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento em vinte e quatro 

parcelas; 
V- 20% (vinte por cento) para pagamento em trinta e seis parcelas. 
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Art. 9° - Para os efeitos do disposto no art. 8°, sem preJUIZO da 

aplicação de outros dispositivos previstos nesta lei, os direitos e créditos 
serão atualizados da seguinte forma: 

I - o valor dos saldos devedores em conta corrente da carteira bancária 
existentes na data da liqüidação extrajudicial será atualizado com base no 
INPC, acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano; 

11 - os saldos devedores de empréstimos garantidos por notas promissórias 
serão atualizados, a partir da data de vencimento das notas, com base no 
INPC, acrescidos de juros de 12% (doze por cento) ao ano; 

111 -os demais saldos devedores, originários de quaisquer outras carteiras, 
serão atualizados, a partir da data da extinção da autarquia, com base no 
IN PC. 

Art. 1 O - A realização de licitação para apurar a melhor proposta, de valor 
igual ou superior ao da avaliação ou ao de mercado, sujeitar-se-á às normas 
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei no 9.444, de 25 de 
novembro de 1987. 

Art. 11 - Fica o Estado autorizado, mediante termo a ser inscrito no registro 
público competente, a conceder a posse e a propriedade de imóvel de que 
trata o art. 1 o desta lei que: 

I - esteja situado ou edificado em conjunto habitado por população de baixa 
renda, atestada por laudo técnico; 

11 -seja constituído de terreno com área inferior a 200m2 (duzentos metros 
quadrados) e de edificação com área igual ou inferior a 50m2 (cinqüenta 
metros quadrados), em se tratando de casa. 

§ 1° - A concessão do benefício de que trata este artigo fica condicionada à 
comprovação prévia, pelo ocupante ou por seus herdeiros, de: 

I - percepção de renda familiar equivalente a um sálario mínimo para 
família com mais de seis pessoas; 

11- detenção da posse do imóvel pelo prazo mínimo de dez anos. 
§ 2°- Fica excluído da exigência constante no inciso I do§ 1° deste artigo o 

ocupante ou adquirente portador de deficiência física comprovada por laudo 
de instituição pública ou credenciada pelo Sistema Único de Saúde - SUS -
estadual. 

§ 3° - Fica vedada a concessão do benefício de que trata este artigo ao 
titular do direito que seja, comprovadamente, proprietário ou promissário 
comprador de outro imóvel urbano ou rural situado no Estado. 

§ 4° - O oficial de registro público, ao lavrar o registro em nome do 
beneficiário, nele consignará que o imóvel não poderá ser vendido ou cedido 
a terceiros pelo prazo de cinco anos. 

§ 5° - O prazo previsto no § 4° deste artigo não se aplica no caso de 
falecimento do titular do imóvel e da transferência deste para os herdeiros, 
mantidas as condições previstas nesta lei. 

/ 
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Art. 12 - As transações autorizadas por esta lei serão formalizadas por 

meio de instrumento firmado pelo Governador do Estado ou por autoridade 
com poderes por ele delegados, pelo comprador, cessionário ou acordante 
ou seu representante legal e por duas testemunhas. 

Art. 13 - O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, a imóvel 
remanescente do processo de extinção da MinasCaixa, não incluído no 
Anexo I desta lei, que vier a ser identificado, a créditos a serem recuperados 
ou a imóveis recebidos em dação em pagamento. 

Art. 14 - Em casos omissos ou excepcionais em que não for possível 
atender os preceitos desta lei e no interesse do Estado, as condições de 
negociação, renegociação, cessão, permuta e alienação, inclusive dos 
percentuais de desconto e prazo de financiamento previstos nesta lei, 
poderão ser alteradas por um conselho composto do Procurador-Geral e de 
Secretários de Estado designados pelo Governador do Estado, nos termos 
do art. 17. 

Art. 15 - Serão considerados adimplentes os produtores que tiveram 
créditos rurais transferidos ao Estado em virtude da liquidação ou 
privatização de instituições financeiras e que contam com garantias 
securitárias do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária -
PROAGRO. 

Capítulo 11 
Dos Direitos, dos Créditos e dos Bens Adquiridos na Alienação das Ações do 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S. A. - CREDIREAL- e do Banco do 

Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE 
Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a negociar e a alienar os 

direitos e os créditos, ajuizados ou não, e os bens imóveis, constantes no 
Anexo 11 desta lei, adquiridos pelo Estado de Minas Gerais no processo de 
alienação das ações representativas do controle acionário do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais S.A. - CREDIREAL - e do Banco do Estado de 
Minas Gerais S.A. - BEMGE - e outros considerados disponíveis, nos termos 
desta lei. 

Art. 17 - A negociação e a alienação dos ativos serão supervisionadas por 
Conselho composto de Secretários de Estado e do Procurador-Geral do 
Estado e executadas, preferencialmente, pelo Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais- BDMG. 

Art. 18 - Nos termos da regulamentação a ser estabelecida pelo Conselho, 
ficam autorizados: 

I - a alteração das condições dos créditos, inclusive dos encargos 
financeiros, de modo a possibilitar o seu recebimento; 

11 - a realização de acordos ou transações, na esfera administrativa ou 
judicial, para prevenir ou pôr fim a litígio, mediante justificação fundamentada 
do interesse do Estado na liquidação do crédito; 
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111 - o estabelecimento de desconto para recebimento de crédito à 
vista, levando-se em consideração a finalidade, o valor, o prazo e a 
regulamentação específica sobre o crédito, se houver, bem como a situação 
econômica do devedor; 

IV - o recebimento de crédito líquido e certo contra o Estado e suas 
autarquias, decorrente de contratos, na aquisição de imóvel ou na liquidação 
de débito; 

V - a alienação dos ativos a prazo mediante apresentação de garantias, 
hipótese em que o montante decorrente da alienação terá tratamento 
específico·, nos termos desta lei; 

VI - a permuta para aquisição de imóvel destinado à ocupação por órgão do 
Estado; 

VIl - a contratação da cessão de direitos ou créditos do Estado com o 
BDMG, inclusive mediante permuta. 

Art. 19 - Para os efeitos desta lei, os imóveis serão considerados 
disponíveis quando não houver interesse público, econômico e social em 
mantê-los no domínio do Estado, de acordo com justificação por meio de 
laudo da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. 

Capítulo 111 
Das Disposições Finais 

Art. 20 - A venda, permuta ou dação em pagamento ou transferência a 
qualquer título de bens imóveis constantes nos Anexos I e 11 desta lei, 
excetuados os casos previstos em lei, será precedida de avaliação e 
licitação. 

Art. 21 - Ficam extintos os direitos e os créditos, ajuizados ou não, de que 
trata esta lei, cujos valores atualizados, na data da sua publicação, forem 
inferiores a R$ 1.000,00 (mil reais) 

Art. 22 - Fica o Estado isento do pagamento de taxas, custas e 
emolumentos incidentes sobre registro ou averbação de qualquer documento 
relativo a direitos, créditos e imóveis objetos desta lei, relativamente às 
transações em que o ônus for de sua responsabilidade, bem como nos casos 
a que se refere o art. 11 desta lei. 

Art. 23 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação, para o cumprimento de suas 
disposições . 

Art. 24- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 25 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1999. 
Djalma Diniz, Presidente- Marco Régis, relator- Aílton Vilela. 
* - Os quadros referentes aos anexos deste projeto foram publicados na 

edição do "diário do Legislativo" de 23.12.99. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 228/99 
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Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 228/99, de autoria do Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, que determina que as áreas urbanas ociosas de propriedade do 
Estado possam ser ocupadas para o cultivo de hortas comunitárias , foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 228/99 
Dispõe sobre a utilização de áreas urbanas ociosas de domínio do Estado 

para o cultivo de hortas comunitárias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - As áreas urbanas ociosas de domínio do Estado poderão ser 

utilizadas para o cultivo de hortas comunitárias, mediante autorização do 
poder público, nos termos do art. 18, § 2°, IV, da Constituição do Estado, e na 
forma estabelecida nesta lei. 

Art. 2° - A Superintendência de Materiais da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração fará o levantamento das áreas a que se 
refere o art. 1° desta lei e o remeterá à Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 

Art. 3° - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
promoverá o cadastramento dos interessados na utilização de áreas ociosas 
do Estado para os objetivos definidos no art. 1° e prestará orientação técnica 
para o cultivo de hortas comunitárias. 

§ 1° - Para os efeitos desta lei, considera-se interessado a associação 
comunitária legalmente constituída. 

§ 2° - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
poderá delegar a responsabilidade pelo cadastramento e pela assistência 
técnica de que trata este artigo às Secretarias Municipais de Agricultura. 

Art. 4° - São condições para o cadastramento e a posterior ocupação da 
área: 

I - apresentação do nome de um responsável pela área; 
11 - comprovação de que a área será cultivada por, no mínimo, duas 

famílias; 
111 - declaração do responsável de que o produto das hortas comunitárias 

será utilizado prioritariamente para o abastecimento das famílias; 
IV - declaração do responsável sobre as culturas a serem desenvolvidas no 

local. 
Art. 5°- As áreas a que se refere o art. 1° desta lei serão cedidas por prazo 

determinado, admitida a renovação a critério da autoridade competente. 
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Art. 6° - As benfeitorias realizadas pelos interessados nos imóveis de 

que trata esta lei são insuscetíveis de indenização e integrarão o patrimônio 
do Estado quando da retomada do bem cedido. 

Art. 7°- O Estado poderá determinar a desocupação do imóvel quando: 
I -ocorrer desvio na finalidade da ocupação; 
li -for feita edificação no imóvel; 
111 -houver interesse público. 
Art. 8° - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

fiscalizará o cumprimento do disposto nesta lei. 
Art. 9° - Serão consignados no orçamento do Estado recursos para prover 

as despesas decorrentes da implementação desta lei, a partir do ano 
seguinte ao de sua vigência. 

Art. 1 O - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados de 
sua publicação. 

Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 302/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 302/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 
dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância hidromineral, foi 
aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Esta Comissão esclarece que a Secretaria de Estado citada na alínea "d" 
do inciso 11 do art. 3° do projeto foi substituída, nesta redação final, pela 
Secretaria de Estado de Turismo, cuja criação, pela Lei no 13.341, de 
28/10/99, deu-se posteriormente à apresentação da proposição em epígrafe. 
Atualmente, compete a esta Secretaria a atribuição prevista no dispositivo. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 302/99 
Dispõe sobre o reconhecimento de localidade como estância hidromineral. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 °- O reconhecimento de localidade como estância hidromineral se 

dará por meio de lei específica, atendidos os requisitos estabelecidos nesta 
lei. 

Art. 2°- Poderá ser reconhecida como estância hidromineral a localidade 
que contar com: 

I - fonte de água mineral com vazão mínima de 250.000 I (duzentos e 
cinqüenta mil litros) por vinte e quatro horas, cuja explotação esteja 
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legalizada por decreto de concessão de lavra; 

11 - instalações crenoterápicas de uso público, adequadas à natureza das 
águas; 

111 - infra-estrutura hoteleira com oferta de, no mínimo, cinqüenta 
apartamentos; 

IV- infra-estrutura de lazer com quadras poliesportivas e piscinas; 
V - quadra poliesportiva e piscina cobertas; 
VI - área verde de dimensão superior a 10.000m2 (dez mil metros 

quadrados), contígua às instalações crenoterápicas; 
VIl - área de proteção ambiental da fonte com dimensões estabelecidas por 

estudo elaborado por técnico legalmente habilitado; 
VIII -serviço médico permanente; 
IX- laboratório para realização de exames bacteriológicos periódicos para 

verificação da pureza das águas explotadas ou contratação desses serviços 
com organização idônea, a juízo do Departamento Nacional de Produção 
Mineral - DNPM. 

§ 1°- Quando na localidade existir mais de uma fonte de água mineral com 
análises química e físico-química semelhantes, segundo a classificação 
estabelecida pelo Decreto-Lei n° 7.841, de 8 de agosto de 1945, que contém 
o Código de Águas Minerais, poderão ser somadas as respectivas vazões 
para a apuração do cumprimento do requisito previsto no inciso I deste artigo. 

§ 2° - A vazão de águas minerais artificialmente captadas por poço 
profundo será calculada com base no nível dinâmico de água, medido 
durante período não inferior a vinte e quatro horas. 

§ 3°- A vazão de fontes naturalmente captadas será calculada pela média 
aritmética dos resultados de medições mensais consecutivas tomadas no 
decorrer de um ano. 

Art. 3° - O projeto de lei que vise ao reconhecimento de que trata o art. 1 o 

será instruído com os seguintes documentos: 
I - reprodução integral do decreto de concessão de lavra das fontes 

existentes na localidade, com a data de sua publicação no "Diário Oficial da 
União"· 

11 - ;elatório, elaborado por técnico legalmente habilitado, contendo, no 
rnínimo: 

· resultados completos das análises físico-químicas e bacteriológicas das 
· minerais da localidade, executadas por laboratório credenciado pelo 
)ficial competente; 
· 1ltados dos laudos de medição da vazão das fontes da localidade; 
ta, na escala de 1:200, das instalações crenoterápicas existentes na 

, lu . acompanhada de memorial descritivo; 
c.. ~avante de funcionamento do hotel e da estrutura de lazer, 

exp 'a Secretaria de Estado de Turismo; 
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e) planta cadastral, na escala 1:10.000, com a delimitação das áreas 

consideradas como de preservação permanente e de proteção das fontes, 
fixada em lei municipal; 

f) infra-estrutura de abastecimento de água, de esgotamentos sanitário e 
pluvial e de energia elétrica, abrangendo 100% (cem por cento) da 
localidade; 

g) plano de urbanismo, nele incluído o de acesso aos sítios de interesse de 
lazer e turismo; 

h) alvará de instalação e funcionamento dos empreendimentos previstos no 
art. 2° desta lei, expedido pela Prefeitura Municipal, acompanhado de 
declaração deste mesmo órgão público sobre a sua adequação às leis e aos 
regulamentos municipais. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Djalma Diniz, relator- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 340/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 340/99, do Deputado Carlos Pimenta, que cria o 
Programa Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais , foi aprovado no 2° 
turno, na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

O inciso I do art. 2° identifica-se com o objetivo principal do programa 
criado por esta lei, razão pela qual esta Comissão propõe a incorporação de 
seu conteúdo ao art. 1°. O art. 2° define as ações a serem desenvolvidas 
para a consecução daquele objetivo, entre as quais se enquadra o disposto 
no§ 1° do art. 1°, que foi, portanto, transformado em inciso I daquele artigo . 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 340/99 
Autoriza a criação do Programa Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a criar e implantar o Programa 

Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais, com o objetivo de promover a 
segurança de estudantes, professores e servidores dos estabelecimentos de 
ensino em todos os níveis e em todos os horários de funcionamento. 

Art. 2° - O Programa tem por finalidade: 
I - oferecer amplo atendimento policial e social nas escolas públicas e 

privadas; 
11 - fiscalizar o comércio de alimentos e outras mercadorias na porta das 

~--------------------------------------~ 
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escolas; 

111 -fiscalizar o funcionamento do transporte escolar privado; 
IV - promover campanhas periódicas de combate ao consumo de drogas 

lícitas e ilícitas, ao álcool e ao tabaco inclusive, e à proliferação de doenças 
sexualmente transmissíveis; 

V- coibir o uso e o porte de armas no interior dos prédios escolares; 
VI - adotar outras medidas de repressão à criminalidade nos 

estabelecimentos de ensino. 
Art. 3° - Os recursos materiais e humanos para o funcionamento do 

Programa serão fornecidos: 
I - pela Secretaria de Estado da Segurança Pública; 
11 - pela Secretaria de Estado da Educação; 
111- pela Secretaria de Estado da Saúde; 
IV- pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais- PMMG -; 
V- pelas prefeituras municipais, por meio de convênios a serem celebrados 

com os órgãos estaduais citados nos incisos anteriores. 
Art. 4°- O Programa será coordenado pela PMMG, com a participação dos 

demais órgãos do Governo do Estado, das prefeituras municipais 
conveniadas e de representantes da comunidade, por meio de conselhos que 
serão constituídos em cada município, por lei específica. 

Art. 5°- Para o custeio do Programa, fica o Poder Executivo autorizado a: 
I -abrir crédito especial no orçamento do Estado; 
11 - utilizar recursos provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas; 
111 -firmar convênios com os municípios. 
Art. 6°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1999. 
Djalma Diniz, Presidente - Aílton Vilela, relator- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 401/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 401/99, de autoria da Deputada Maria Olívia, que cria o 
Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e 
Arquitetônico- FUNPAT -,foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 
1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 401/99 
Cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, Artístico e 

Arquitetônico- FUNPAT- e dá outras providências. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio 

Histórico, Artístico e Arquitetônico- FUNPAT -, com o objetivo de possibilitar 
a captação e a alocação de recursos financeiros para a conservação, a 

· restauração e a reconstrução de bens de valor histórico, artístico e 
arquitetônico do Estado, representativos da cultura mineira em suas diversas 
manifestações, contextos e épocas. 

Art. 2°- O Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 
Artístico de Minas Gerais - IEPHA-MG -, mediante resolução, definirá os 
critérios pelos quais serão identificados como de interesse cultural os bens de 
que trata esta lei. 

Art. 3° - Na realização de obra de conservação, restauração ou 
reconstrução de bem integrante do patrimônio histórico, artístico e 
arquitetônico, será observado o disposto no art. 7° da Lei n° 11.726, de 30 de 
dezembro de 1994. 

Art. 4°- Poderão ser beneficiários do FUNPAT: 
I - órgão ou entidade pública ou privada que desenvolva atividade de 

elaboração, criação, implantação ou execução de projeto ou programa 
especial de conservação, restauração ou reconstrução dos bens de valor 
histórico, artístico e arquitetônico representativos da cultura mineira ou que a 
elas destinem recursos financeiros; 

11 - entidade pública ou privada sem fins lucrativos que desenvolva 
programa ou projeto de instalação de sistema de segurança contra incêndio 
em monumento tombado, integrante do patrimônio histórico do Estado; 

111 - pessoa física ou jurídica proprietária de bem tombado. 
Art. 5°- O FUNPAT, de natureza e individuação contábeis, atuará por meio 

da liberação de recursos, observadas as seguintes condições: 
I - apresentação, pelo beneficiário, de projeto e plano de trabalho 

adequados aos requisitos previstos no art. 7° da Lei n° 11.726, de 30 de 
dezembro de 1994; 

11 -demonstração da viabilidade técnica do projeto e do plano de trabalho e 
sua adequação aos objetivos de recuperação de bem de valor histórico, 
artístico e arquitetônico representativo da cultura mineira; 

111- aprovação do projeto e do plano de trabalho pelo órgão gestor. 
Art. 6°- São recursos do FUNPAT: 
I - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades temporárias; 

11 -doações, auxílios e contribuições que lhe forem destinados; 
111- dotações consignadas no orçamento do Estado e créditos adicionais; 
IV - transferências orçamentárias provenientes de outras entidades 

públicas; 
V- produtos de incentivos fiscais instituídos em favor dos bens descritos no 

art. 1 °; 
-~ 
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VI - produtos dos concursos de prognósticos referentes às extrações 
especiais mencionadas no art. 7° desta lei; 
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VIl - recursos provenientes de operações de crédito externo de que o 
Estado seja mutuário; 

VIII -outros recursos. 
Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a criar, no Programa de 

Concursos de Prognósticos do Estado, extrações especiais cujo produto seja 
destinado ao FUNPAT. 

Art. 8°- Os recursos do FUNPAT serão depositados em conta específica do 
agente financeiro. 

§ 1 o - Fica autorizada a aplicação financeira das disponibilidades do Fundo 
em operações ativas, de modo a preservá-las contra a eventual perda de 
poder aquisitivo da moeda. 

§ 2° - O saldo credor do Fundo, apurado em balanço no término de cada 
exercício financeiro, será transferido para o exercício seguinte, a seu crédito. 

Art. 9°- Os demonstrativos financeiros do FUNPAT obedecerão ao disposto 
na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1994, e às normas gerais e 
específicas do Tribunal de Contas do Estado. 

Art. 10 - O FUNPAT terá como órgão gestor a Secretaria de Estado da 
Cultura e, como agente financeiro, o Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais - BDMG. 

Parágrafo único- O agente financeiro do FUNPAT fará jus à remuneração 
de 1% (um por cento) ao ano, calculada sobre a movimentação financeira no 
período. 

Art. 11 -São atribuições do órgão gestor do FUNPAT: 
I - examinar e aprovar os projetos e os planos de trabalho apresentados; 
11 - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do 

Fundo, antes de sua aplicação; 
111 -organizar o cronograma financeiro de receita e despesa e acompanhar 

sua execução e a aplicação das disponibilidades de caixa em papéis da 
dívida pública estadual e em títulos de instituições financeiras oficiais do 
Estado; 

IV - responsabilizar-se pela execução do cronograma físico-financeiro do 
projeto ou da atividade orçamentária, em articulação com o agente financeiro; 

V - autorizar a liberação de recursos; 
VI - dispor sobre a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do 

Fundo; 
VIl - supervisionar a atuação do agente financeiro. 
Art. 12- São atribuições do agente financeiro do FUNPAT: 
I - aplicar os recursos do Fundo; 
11 - aplicar e remunerar as disponibilidades temporárias de caixa; 
111 - emitir relatórios de acompanhamento dos recursos colocados à sua 



..., 
= o 

o 

"' r. 

o 

~, 
<: c 

-< 
r: 

~ 
o 
~· "' o 

~i -, 

~ 
162~ 

disposição. 
Art. 13- Integram o grupo coordenador do Fundo o Presidente do Conselho 

Curador do IEPHA-MG e um representante: 
I - da Secretaria de Estado da Cultura; 
11 - da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
111- da Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV - do Agente Financeiro do Fundo; 
V- da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
VI - do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 

Gerais- IEPHA-MG -; 
VIl -do Corpo de Bombeiros Militar; 
VIII -do Ministério Público Estadual. 
Art. 14- Compete ao grupo coordenador do FUNPAT: 
I - aprovar a política geral de aplicação dos recursos do Fundo, conforme 

as diretrizes estabelecidas nos planos de ação governamental e nas 
deliberações do Conselho Curador do Instituto Estadual do Patrimônio 
Histórico e Artístico de Minas Gerais- IEPHA-MG -; 

11 - acompanhar a execução orçamentária do Fundo; 
111 - recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do Fundo quando 

necessário. 

Art. 15 - A fiscalização financeira e orçamentária do FUNPAT, interna e 
externa, será exercida, respectivamente, pela Secretaria de Estado da 
Fazenda e pela Assembléia Legislativa, com o auxílio do Tribunal de Contas 
do Estado. 

Art. 16- O FUNPAT terá prazo indeterminado de duração. 
Art. 17 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados 

da data de sua publicação. 
Art. 18 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 

de dotações consignadas no orçamento do Estado. 
Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999 . 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 418/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 418/99, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça 
, que altera o Plano de Carreiras dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário 
e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 2 e 3 
ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

~------------------------------------------~ 
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Esta Comissão suprimiu a remissão aos §§ 1° e 2° do art. 8° constante 

no art. 5° do projeto, uma vez que esse artigo foi suprimido pela Emenda n° 
18. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

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

dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Os arts. 1°, 2°, 4°, 8°,9° e 14 da Lei n° 11.617, de 4 de outubro de 

1994, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1° - Os Quadros· Específicos de Provimento Efetivo do Pessoal do 

Poder Judiciário são os constantes nos Anexos I a VIII desta lei, com a 
composição numérica neles indicada. 

Parágrafo único - A correspondência entre os padrões de vencimento dos 
cargos da sistemática anterior e os resultantes desta lei é a constante no 
Anexo IX. 

Art. 2° - Serão providos por concurso público de provas ou de provas e 
títulos os cargos de Oficial Judiciário D, Oficial de Apoio Judicial D, Técnico 
Judiciário C e Técnico de Apoio Judicial C, integrantes dos Anexos I a IV 
desta lei. 

§ 1° - As classes subseqüentes nas carreiras dos cargos constantes nos 
Anexos I a VIII desta lei serão preenchidas mediante promoções vertical e 
por merecimento, nos termos de resolução. 

§ 2° - Os cargos excedentes das classes iniciais serão extintos quando 
ocorrer a promoção vertical de seus ocupantes, observada a distribuição 
prevista nos Anexos de I a VIII desta lei. 

§ 3° - Após a extinção prevista no § 2° deste artigo, a promoção vertical 
dependerá da ocorrência de novas vagas. 

Art. 4°- O art. 7° da Lei n° 10.593, de 7 de janeiro de 1992, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 7° - O desenvolvimento na carreira do servidor efetivo em exercício do 
cargo far-se-á por progressão e promoções horizontal, vertical e por 
merecimento, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em 
resolução do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único - Aplica-se o desenvolvimento previsto no "caput" deste 
artigo aos servidores que, na data de publicação desta lei, estiverem 
ocupando os cargos de Técnico de Apoio Judicial I a IV.". 

Art. 8° - A promoção vertical do servidor efetivo em exercício do cargo, na 
carreira de Oficial de Apoio Judicial, dar-se-á após aferição de capacidade, 
nos termos de regulamento e nos seguintes casos: 
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I - de servidor posicionado a partir do padrão PJ-38, da classe D, para 

o padrão inicial da classe subseqüente; 
11 - de servidor posicionado a partir do padrão PJ-52, da classe C, para o 

padrão inicial da classe subseqüente. 
Art. 9° - A promoção horizontal dos ocupantes do cargo de Técnico de 

Apoio Judicial, em exercício do cargo na data de publicação desta lei, dar-se-
á nos termos de resolução do Tribunal de Justiça. 

Art. 14 - Os cargos constantes nos Anexos V a VIII desta lei, criados em 
decorrência do disposto no § 3° do art. 7° da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 
1990, no art. 6° da Lei n° 11.333, de 17 de dezembro de 1993, e no § 2° do 
art. 23 da Resolução n° 198 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de 5 de 
março de 1991, serão extintos com a vacância, gradativamente, a partir da 
classe inicial, e a eles não se dará substituto, nos termos de resolução do 
Tribunal.". 

Art. 2°- Ficam transformados, com a vacância: 

I - os cargos de Técnico de Apoio Judicial I a IV, constantes no Anexo IV 
desta lei, em Oficial de Apoio Judicial, classe B, com jornada diária de 
trabalho de, no mínimo, oito horas; 

11 - os cargos de Técnico Judiciário, da especialidade de Oficial de Justiça 
Avaliador 111 e IV, constantes no Anexo IV desta lei, em Oficial Judiciário da 
mesma especialidade. 

Art. 3° - Ficam extintos, com a vacância, os cargos de Agente Judiciário, 
sendo assegurada aos servidores que os estiverem ocupando na data de 
publicação desta lei e que cumprirem as exigências legais a promoção 
vertical às classes subseqüentes, constantes nos Anexos I a IV desta lei. 

Parágrafo único - A extinção de cargos prevista no "caput" deste artigo 
ocorrerá gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles não se dará 
substituto. 

Art. 4°- Fica extinto um cargo de Oficial Judiciário A, código T JMA-SG, do 
Quadro Específico de Provimento Efetivo da Auditoria da Justiça Militar. 

Art. 5° - A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos dos 
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do Estado compõe-se dos padrões 
escalonados verticalmente segundo os índices constantes no Anexo X desta 
lei, ficando assegurado aos aposentados no final de carreira da respectiva 
classe o padrão final correspondente à nova sistemática, aplicando-se a 
proporcionalidade aos demais inativos. 

§ 1° - No valor estabelecido na alínea "b" do Anexo X desta lei, estão 
incluídos os reajustes quadrimestrais e as antecipações bimestrais 

~--------------------------------------------------------~ 
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concedidos aos servidores do Poder Judiciário, bem como a diferença de 
vencimento resultante de resíduos salariais do plano de carreiras decorrentes 
do disposto nas Leis n°s 11.115, de 16 de junho de 1993, e 11.333, de 17 de 
dezembro de 1993. 

§ 2° - Com a fixação dos valores dos padrões de vencimento referidos 
neste artigo, ficam incorporadas, consoante o disposto na Lei n° 12.993, de 
30 de julho de 1998, as seguintes vantagens: 

1 - Gratificação de Atividade Judiciária, prevista no art. 11 da Lei n° 9.730, 
de 5 de dezembro de 1988; 

11 - Gratificação Especial, criada pelo art. 2° da Lei n° 9.403, de 11 de maio 
de 1987, com a redação dada pelo art. 14 da Lei n° 10.593, de 7 de janeiro 
de 1992, e pelo art. 19 da Lei n° 11.617, de 4 de outubro de 1994; 

111 - Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional, criada pela Lei 
n° 10.593, de 7 de janeiro de 1992, ficando assegurado ao servidor o 
posicionamento correspondente à vantagem por ele obtida na carreira, na 
classe em que for posicionado, quando da aplicação desta lei; 

§ 3° - Para fins de aplicação do inciso 111 do § 2° deste artigo, fica 
assegurado aos servidores efetivos que já tenham iniciado novo período 
aquisitivo o recebimento da Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento 
Funcional - GIAF - e o correspondente posicionamento na carreira, quando 
cumpridos os requisitos legais, sem prejuízo do recebimento da GIAF e do 
posicionamento anteriormente adquiridos e não concedidos. 

Art. 6° - Fica assegurado ao servidor lotado em comarca elevada de 
entrância, em virtude de lei, o posicionamento correspondente à nova 
classificação e mantido o posicionamento adquirido pelo servidor de comarca 
rebaixada de entrância. 

Art. 7° - Em decorrência do disposto no inciso I do § 2° do art. 5° desta lei, 
fica assegurada ao servidor militar à disposição na Justiça Militar a 
gratificação prevista no art. 1 O da Lei n° 9. 7 49, de 22 de dezembro de 1988. 

Art. 8° - Os servidores da Justiça de Primeira Instância gozarão, 
obrigatoriamente, vinte e cinco dias úteis de férias por ano, observada escala 
organizada de acordo com a conveniência do serviço, não sendo permitida a 
acumulação de férias. 

Art. 9° - As despesas necessárias à execução desta lei correrão por conta 
dos créditos orçamentários consignados ao Poder Judiciário do Estado. 

Art. 1 O -A implantação desta lei não acarretará aumento de despesa para o 
Estado nem acréscimo, a qualquer título, na remuneração dos atuais 
servidores do Poder Judiciário. 
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Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos a 4 de junho de 1998, no que se refere aos itens de incorporação 
previstos no art. 5° desta lei. 

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1999. 

Djalma Diniz, Presidente - Aílton Vilela, relator- Marco Régis. 
* - A errata dos quadros referentes aos Anexos do Quadro Específico de 

Provimento foi publicada na edição do "Diário do Legislativo" de 24.12.99. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 499/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 499/99, dos Deputados Maria Tereza Lara e Ivo José, 

que dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação entre 
o Estado e os municípios, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 e 
2 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 499/99 
Dispõe sobre a distribuição da Quota Estadual do Salário-Educação entre o 

Estado e os municípios. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - A Quota Estadual do Salário-Educação, de que tratam o art. 15, § 

1°, inciso 11, da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e o art. 2o 
da Lei no 9. 766, de 18 de dezembro de 1998, será distribuída entre o Estado 
e os municípios da seguinte forma: 

I - 30% (trinta por cento) para livre destinação pelo Estado e para 
programas voltados ao ensino fundamental; 

11 -50% (cinqüenta por cento) distribuídos proporcionalmente ao número de 
matrículas no ensino fundamental do Estado e dos municípios, conforme os 
resultados do censo educacional realizado pelo Ministério da Educação no 
ano imediatamente anterior ao da liberação dos recursos; 

111 - 20% (vinte por cento) para programas comuns às redes estadual e 
municipal de ensino. 

Parágrafo único - Os programas a que se refere o inciso 111 serão 
aprovados por acordo entre a Secretaria de Estado da Educação e a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação- UNDIME -, e a distribuição 
dos recursos proceder-se-á mediante resolução conjunta daquele órgão e 
dessa entidade, na qual serão definidos os programas e as ações a serem 
atendidos com a receita destinada para este fim. 

~----------------------------------------------------------
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Art. 2° - Os recursos da Quota Estadual do Salário-Educação serão 

aplicados em programas, projetos e ações do ensino fundamental, regular e 
supletivo e da educação especial, destinando-se: 

I - a melhorar a qualidade do ensino fundamental; 
11 - a assegurar a permanência do aluno na escola e garantir-lhe melhor 

aproveitamento escolar; 
111 -ao aperfeiçoamento dos profissionais do ensino fundamental; 
IV- à construção, conservação e reforma de prédios escolares; 
V -à aquisição e manutenção de equipamentos escolares; 
Vi - à produção de material didático destinado ao ensino fundamental; 
Vil - à aquisição de material didático e de consumo para uso de alunos e 

professores e da escola· 
VIII- à manutenção d~ programas de transporte escolar; 
IX- a estudos, levantamentos e pesquisas que visem ao aprimoramento da 

qualidade do ensino fundamental público. 
Art. 3°- O recebimento das parcelas do Salário-Educação pelos municípios 

fica condicionado ao cumprimento do disposto: 
I- no art. 212 da Constituição da República ou na Lei Orgânica Municipal, 

no que se refere ao percentual para aplicação em educação; 
11 - no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição da República; 
111- no art. 7° da Lei Federal n° 9.424, de 24 de dezembro de 1996. 
Art. 4°- Os recursos provenientes do Salário-Educação serão depositados 

em conta específica, e os rendimentos provenientes de sua aplicação serão 
utilizados para os fins definidos no art. 2° desta lei. 

Art. 5°- Os recursos a que se refere o inciso 11 do art. 1° serão repassados 
mensalmente aos municípios, pela Secretaria de Estado da Educação, no 
prazo de cinco dias úteis contados de seu efetivo depósito em favor do 
Estado. 

Art. 6° - Os recursos previstos nos incisos li e 111 do art. 1 o desta lei 
constarão no orçamento da Secretaria de Estado da Educação, em programa 
de trabalho próprio. 

§ 1° - Quando destinados à rede estadual, os recursos a que se refere o 
inciso 111 do art. 1° serão liberados no programa de trabalho mencionado no 
"caput" deste artigo, respeitado o limite aprovado. 

§ 2° - Quando destinados às redes municipais, os recursos a que se refere 
0 inciso 111 do art. 1° serão liberados por meio de termo de convênio próprio, 
com a interveniência da UNDIME, de acordo com o programa de trabalho 
aprovado. 

Art. 7° - No primeiro ano de vigência desta lei, a receita definida pelo inciso 
111 do art. 1 o será utilizada da seguinte forma: 

I - 60% (sessenta por cento) para os municípios, para cumprimento dos 
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11 - 40% (quarenta por cento) para o Estado, para ampliação, reforma e 

conservação da rede estadual. 
Parágrafo único - Para atendimento do disposto no inciso I, a Secretaria de 

Estado da Educação procederá a levantamento prévio dos atendimentos 
necessários e os apresentará à UNDIME. 

Art. 8° - O Tribunal de Contas do Estado fiscalizará a aplicação dos 
recursos repassados aos municípios, na forma da legislação em vigor. 

Art. 9°- Compete à Secretaria de Estado da Educação: 
I - divulgar anualmente a estimativa dos valores a serem repassados aos 

municípios como base para a elaboração do orçamento municipal; 
11 - publicar bimestralmente os valores do repasse destinado a cada 

município. 
Art. 10- Cabe ao Conselho Estadual de Educação acompanhar a aplicação 

dos recursos da Quota Estadual do Salário-Educação e o cumprimento dos 
critérios de redistribuição estabelecidos por esta lei. 

Art. 11 - Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente ao de 
sua publicação. 

Art. 12- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Marco Régis. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 678/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 678/99, do Governador do Estado, que dispõe sobre a 
organização da Auditoria Geral do Estado - AGE - e dá outras providências, 
foi aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda n° 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 678/99 
Organiza a Auditoria-Geral do Estado - AGE -, altera a estrutura de órgãos 

da administração pública e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Capítulo I 
Disposições Preliminares 

Art. 1° -A Auditoria-Geral do Estado - AGE -, criada pela Lei Delegada n° 6, 
de 28 de agosto de 1985, é órgão autônomo diretamente subordinado ao 
Governador do Estado. 

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, a expressão Auditoria-Geral do 
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Estado, o termo Auditoria e a sigla AGE se equivalem. 
Capítulo 11 

Da Auditoria-Geral do Estado 
Seção I 

Da Finalidade e da Competência 
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Art. 2° - A Auditoria-Geral do Estado tem por finalidade o exercício de 
atividades de auditoria nos órgãos e entidades da administração pública do 
Poder Executivo, em fundos especiais instituídos por lei estadual de cujos 
recursos participe o Estado, bem como em entidade em que o Estado tenha 
participação acionária direta ou indireta. 

Art. 3°- Compete à Auditoria-Geral do Estado: 
1 - zelar para que a atividade da administração pública se desenvolva 

segundo os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e razoabilidade; 

11 - participar da formulação do programa de governo e das decisões a ele 
relativas; 

111- verificar o cumprimento de normas e diretrizes do programa de governo 
e de sua eficácia; 

IV- zelar pelo patrimônio público; 
V - verificar o cumprimento da missão institucional dos órgãos e entidades 

da administração pública; 
VI -acompanhar a repercussão pública e política das ações do Governo; 
VIl - coordenar o planejamento estratégico do Subsistema Estadual de 

Auditoria Operacional; 
VIII - examinar relatórios, pareceres e informações expedidas pelo 

Subsistema Estadual de Auditoria Operacional e pelas auditorias externas, 
verificar a adoção das providências sugeridas ou recomendadas e 
estabelecer prazos para esclarecimento e saneamento das deficiências e 
irregularidades apontadas; 

IX - requisitar à Superintendência Central de Auditoria Operacional da 
Secretaria de Estado da Fazenda - SCAO-SEF - a realização de trabalhos de 
auditoria especial em órgãos e entidades da administração pública; 

X - articular-se com órgãos e entidades da administração pública, com a 
SCAO-SEF, com o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado, com 
o objetivo de realizar ações eficazes de combate à malversação dos recursos 
públicos; 

XI - requisitar aos órgãos e entidades da administração pública, bem como 
a outras organizações com que se relacione, documentos e informações de 
qualquer classificação de sigilo, necessários ao desempenho de suas 
atribuições. 

Seção 11 
Da Estrutura Orgânica 
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Art. 4°- A Auditoria-Geral do Estado tem a seguinte estrutura orgânica: 
I - Gabinete; 
11 - Diretoria Central de Auditoria da Administração Direta; 
111 - Diretoria Central de Auditoria da Administração Indireta; 
IV- Diretoria Administrativa e Financeira. 
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Parágrafo único - A descrição e a competência das unidades 
administrativas previstas neste artigo serão estabelecidas em decreto. 

Capítulo 111 
Do Pessoal e dos Cargos 

Art. 5° - Ficam criados, no Quadro de Pessoal da Auditoria-Geral do 
Estado, os seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - um cargo de Chefe de Gabinete; 
11- dois cargos de Diretor 11; 
111 -um cargo de Diretor I. 
Parágrafo único- O Auditor-Geral do Estado possui direitos e prerrogativas 

equivalentes aos de Secretário de Estado. 
Art. 6° - Os cargos de provimento em comissão do Quadro Especial de 

Pessoal da Auditoria- Geral do Estado são os constantes no Anexo desta lei. 
Capítulo IV 

Disposições Finais 
Art. 7° - Os subsídios de que trata o § 2° do art. 40 da Lei Delegada n° 6, de 

26 de agosto de 1985, compreendem o repasse à AGE dos relatórios de 
auditoria elaborados pela SCAO-SEF e pelas unidades setoriais e seccionais 
do Subsistema Estadual de Auditoria Operacional, com a finalidade de 
contribuir com o Governador do Estado para a execução das auditorias de 
gestão. 

Art. 8° - O planejamento anual de auditoria do Subsistema Estadual de 
Auditoria Operacional será elaborado conjuntamente pela AGE e pela SCAO-
SEF, com o objetivo de promover a integração da programação anual das 
atividades de auditoria com o programa de governo. 

Art. 9° - As sugestões e recomendações constantes nos relatórios de 
auditoria não implementadas serão objeto de acompanhamento pela AGE. 

Art. 1 O - Ficam criadas, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, as Delegacias Regionais de Segurança Pública dos 
Municípios de Aimorés e Araxá. 

Parágrafo único - Para o atendimento ao disposto no "caput" deste artigo, 
no art. 34 da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, e no art. 44 da Lei n° 
11.660, de 2 de dezembro de 1994, ficam criados, na estrutura da Secretaria 

~ de Estado da Segurança Pública, os seguintes cargos de provimento em 
·~ comissão, de recrutamento limitado: 
~ I - doze cargos de Delegado Regional de Segurança Pública, símbolo PD- j 
~ 2; 

~i 
-~. ----------------------------------------------
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11 -doze cargos de Chefe de Seção Técnica Regional de Criminalística, 

símbolo PC-3; 
111- doze cargos de Chefe de Cartório, símbolo PC-3; 
IV- doze cargos de Secretário Executivo, símbolo PC-1. . 
Art. 11 _ o art. 21 da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, f1ca 

acrescido do seguinte § 2°, passando seu parágrafo único a vigorar como § 
10: 

"Art. 21- ................................................. .. 
§ 2° _ Integra a SETUR, por vinculação, a Empresa Mineira de Turismo -

TURMINAS.". 
Art. 12 _ o art. 6° da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, fica 

acrescido do seguinte inciso XII: 
"Art. 6°- ................................................................... .. 
XII - Ouvidoria da Polícia do Estado de Minas Gerais.". 
Art. 13 - o inciso V do art. 1 O da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art.10- ................................................................... .. 
v - as empresas Rádio Inconfidência Ltda. e Companhia Mineira de 

Promoções- PROMINAS.". 
Art. 14 - Ficam incluídas, no inciso V do art. 6° da Lei n° 9.519, de 29 de 

dezembro de 1987, com a modificação introduzida pela Lei n° 11.406, de 28 
de janeiro de 1994, a Coordenadoria Regional de Carangola e a 
Coordenadoria Regional de Jequitinhonha. 

Art. 15 - Fica criada uma Delegacia Seccional de Polícia, vinculada à 
Delegacia Regional de Alfenas, sediada no Município de Machado. 

Art. 16 - Fica criada, na estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, a 
Diretoria Regional de Saúde, com sede no Município de São Sebastião do 
Paraíso. 

Parágrafo único - A descrição, a competência e a área de jurisdição da 
diretoria criada neste artigo serão estabelecidas em decreto. 

Art. 17- Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei, fica 
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$125.515,08 (cento 
e vinte e cinco mil quinhentos e quinze reais e oito centavos), observado o 
disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964. 

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a alínea 

"b" do inciso li do art. 1 O da Lei n° 13.341, de 28 de outubro de 1999. 
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Djalma Diniz, relator- Marco Régis. 
* - Os quadros referentes ao Aneo e ao Relatório de Repercussão 

Financeira foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 23.12.99. 
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í BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 108a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 22/12/99 
Presidência do Deputado Gil Pereira 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-
Correspondência: Ofícios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição n° 30/99 - Projetos de Lei 
n°s 780 a 783/99 - Requerimentos dos Deputados Miguel Martini e Djalma 
Diniz e outros- Comunicações: Comunicações dos Deputados Luiz Fernando 
Faria, Sebastião Costa e outros, Alberto Pinto Coelho e Dalmo Ribeiro Silva-
2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de 
Comunicações - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado 
Djalma Diniz e outros; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de 
Pareceres de Redação Final: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
229/99; rejeição - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 581/99; 
aprovação - Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio 
Andrade -Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro -Antônio Júlio - Antônio 
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma 
Diniz- Doutor Viana - Edson Rezende- Eduardo Brandão - Eduardo Daladier 
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista -
Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista 
de Oliveira - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo de Oliveira - José 
Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio 
Cunha - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 14h15min, a lista de 

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

1a Parte 

~------------------------------------------------~ 

/ 
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- o Deputado João Paulo, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Murílio de Avellar Hingel, Secretário da Educação (2), comunicando 
o recebimento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação - FNDE -, referentes à aa parcela de 1999 para o Programa de 
Alimentação Escolar; e a liberação de recursos para aquisição de mobiliário e 
equipamentos destinados a escolas estaduais.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça (diligência relativa ao imóvel 
objeto do Projeto de Lei n° 591/99), que é aguardado o pronunciamento da 
Secretaria da Saúde a respeito do assunto. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 
591/99.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em 
atenção a requerimento da Comissão de Justiça (diligência relativa ao imóvel 
objeto do Projeto de Lei n° 605/99), que é aguardado o pronunciamento da 
Secretaria do Trabalho a respeito do assunto. (- Anexe-se ao Projeto de Lei 
n° 605/99.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando, em 
atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça, que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria da Casa Civil. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no 
659/99.) 

Do Sr. Tilden Santiago, Secretário de Meio Ambiente, informando, em 
atenção a requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, que o assunto 
de que trata foi solucionado em 25/11/99, com a publicação da Deliberação 
Normativa COPAM n° 40. (-Anexe-se ao Requerimento n° 816/99.) 

Do Sr. Rubier do Nascimento de Souza, Secretário Executivo da 
Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Sapucaí - AMESP -, 
dando ciência de que, em 10/12/99, foi eleita e empossada a nova Diretoria 
da instituição. 

Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente da 3a Câmara do 
Tribunal de Contas do Estado, comunicando que essa Corte considerou 
irregular o contrato de comodato celebrado entre a PMMG e o Centro 
Comunitário Rural Bairro do Centro, ocasião em que se determinou que este 
Legislativo fosse cientificado, com vistas à sustação do contrato e posterior 
comunicação das medidas adotadas a esse Tribunal. (- À Comissão de 
Fiscalização Financeira.) 
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Do Sr. Hélio Salvador Arêas, Secretário Adjunto da Saúde, informando, 

em atenção a requerimento da Comissão de Saúde, que o alvará sanitário 
referente à Maternidade Therezinha de Jesus, do Município de Juiz de Fora, 
deverá ser liberado nos próximos dias. (- Anexe-se ao Requerimento n° 
801/99.) 

Do Sr. Jair J. Varão Pinto Júnior, Juiz de Direito da Vara de Execuções 
Criminais do Fórum da Comarca de Belo Horizonte, prestando informações a 
respeito de pedido feito pelo Deputado João Leite, por meio do Requerimento 
n° 589/99. 

Do Sr. Antônio dos Reis Gonçalves, Vereador à Câmara Municipal de 
Uberaba, em que solicita se peça ao Deputado Bilac Pinto a elaboração de 
projeto de lei que vise à criação de incentivos às empresas para contratação 
de funcionários recém-formados. 

Do Sr. Antônio José Leal, Corregedor-Geral do Ministério Público em 
exercício, informando, em atenção a requerimento do Deputado João Leite, 
que, acolhendo parecer da assessoria desse órgão, determinou o 
arquivamento da representação formulada pela Sra. Efigênia da Silva Ramos 
contra o Promotor de Justiça, Sr. Celso Penna Fernandes Júnior. 

Da Assessoria Econômica da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas 
Gerais, encaminhando o Boletim Financeiro e Orçamentário desse órgão, 
referente ao mês de dezembro de 1999. (- À Comissão de Fiscalização 
Financeira.) 

Do Sr. César Cláudio Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão 
do Fundo Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência de 
recursos para o Fundo Estadual de Assistência Social. (- À Comissão do 
Trabalho.) 

Do Sr. João Theodoro dos Reis Neto, Coordenador-Geral de Serviços 
Gerais do Ministério da Cultura, informando sobre a assinatura do convênio 
que menciona.(- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Marcos Helênio Leoni Pena, Coordenador do Grupo Especial de 
Acesso à Terra, informando, quanto ao pedido do Sr. Willys Venâncio de 
Souza (objeto do Requerimento n° 872/99), que o referido senhor dispensou 
a intervenção daquele Grupo, uma vez que o caso já se encontrava 
solucionado.(- Anexe-se ao Requerimento n° 872/99.) 

Da Sra. Maria Geralda Pereira de Menezes, Chefe do Gabinete do Reitor 
da Universidade Estadual de Montes Claros, encaminhando a nota oficial "A 
UNIMONTES e o Provão". (-À Comissão de Educação.) 

Da Sra. Maristela de Melo Soares, Assessora Técnica do Gabinete do 
Secretário de Estado da Educação, encaminhando as informações prestadas 
pela Superintendência de Administração de Pessoal dessa Pasta, em 
atenção a requerimento do Deputado Fábio Avelar. (-Anexe-se ao Projeto de 
Lei n° 446/99.) 

i( 
·~----------------------------------------------------------
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Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da OAB - Seção Minas Gerais, 

informando sua impossibilidade de comparecer em audiência pública 
realizada nesta Casa e comunicando a indicação do Sr. Mário de Lacerda 
Werneck Neto como representante da OAB nesse evento. 

Do Sr. Carlos Henrique de Paula Antunes Frauches, Diretor da Tercam -
Engenharia e Empreendimentos Ltda., encaminhando, em atenção a 
requerimento da Comissão Especial das Construtoras, cópias dos contratos 
firmados entre essa empresa e o Governo do Estado, no período de julho a 
dezembro de 1998. (-À Comissão Especial das Construtoras.) 

Do Sr. Marco Aurélio Rocha Sousa, Diretor da Construtora Rocha Sousa 
Ltda., encaminhando cópia do contrato celebrado entre essa Construtora e o 
DER-MG, em atenção a requerimento da Comissão Especial das 
Construtoras.(- À Comissão Especial das Construtoras.) 

23 Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a 
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente. 

-Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 30/99 

Altera a composição do Conselho de Defesa Social. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1° - O "caput" do art. 134 da Constituição do Estado passa a vigorar 

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

do Estado na definição da política de defesa social do Estado e tem 
assegurada, em sua composição, a participação: 

I - do Vice-Governador do Estado, que o presidirá; 
11 - do Secretário de Estado da Justiça; 
111 -do Secretário de Estado da Educação; 
IV - de um membro do Poder Legislativo; 
V - do Comandante-Geral da Polícia Militar; 
VI - do Chefe da Polícia Civil; 
VIl- de um representante da Defensoria Pública; 
VIII- de um representante do Ministério Público; 
IX - de três representantes da sociedade civil, sendo um da Ordem dos 

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

Sala das Reuniões, 1 O de maio de 1999. 
Márcio Cunha - Ambrósio Pinto - Agostinho Silveira - José Braga - Chico 

Rafael - Cabo Morais - Elaine Matozinhos - Antônio Genaro - Elbe Brandão -
Rogério Correia - José Henrique - Antônio Júlio - Alberto Pinto Coelho -
Eduardo Hermeto - Alencar da Silveira Júnior - Paulo Pettersen - Edson 
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Rezende - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - lrani Barbosa - Olinto Godinho - Bilac Pinto - Agostinho 
Patrús- Adelmo Carneiro Leão- Maria Tereza Lara- Cristiano Canêdo. 

Justificação: A alteração no "caput" do art. 134 se faz necessária por ser de 
importância. 

Venho acrescentar à composição do Conselho de Defesa Social, o 
Secretário de Estado da Educação, para assessorar o Governador do Estado 
na definição da política de defesa social, com o objetivo de conduzir o 
processopedagógico de forma que funcione como um instrumento poderoso 
capaz de combater a criminalidade sob todas as suas formas e fazer com 
que as discussões sobre a violência no meio escolar e as políticas para evitá-
la tenham um lugar de destaque entre as preocupações dos órgãos 
responsáveis pela segurança da população. 

Por fim, venho propor a mudança do representante do Poder Legislativo, 
uma vez que por meio da promulgação da Resolução n° 5.176, que contém o 
atual Regimento Interno, já não existe a Comissão de Defesa Social, cujo 
Presidente era membro do Conselho. Assim, proponho que o Poder 
Legislativo, seja representado por parlamentar indicado pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. 

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

PROJETO DE LEI N° 780/99 
Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Sagrado Coração de 

Jesus, com sede no Município de Ubá. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Sagrado 

Coração de Jesus, com sede no Município de Ubá. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: Fundada em 21/9/60, a Sociedade Musical Sagrado Coração 

de Jesus é entidade regularmente constituída, inscrita no CNPJ sob o n° 
19.671.007/0001-63, além de ser cadastrada junto ao MEC, à FUNARTE e à 
Coordenadoria de Cultura do Estado de Minas Gerais. É entidade sem fins 
lucrativos, criada com o objetivo principal de promover trabalhos em prol do 
conhecimento, da divulgação e da execução da arte musical sob todos os 
seus aspectos e modalidades. 

A referida entidade cumpre rigorosamente com as disposições estatutárias 
descritas no art. 2° do seu estatuto e já conta com o título de utilidade pública 
municipal, outorgado pela Lei n° 1.168, de 20/10/77. 

Preenchidos os requisitos legais para que seja declarada de utilidade 

~------------------------------------------~ 
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pública, conto com o apoio dos meus pares para a aprovação desta 
proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 781/99 
Declara de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de ltajubá, com 

sede nesse município. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Vila São Vicente de Paulo de 

ltajubá, com sede nesse município. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Ambrósio Pinto 
Justificação: A Vila São Vicente de Paulo de ltajubá foi constituída em 

23/1/25, com fundamento no art. 56 da Regra da Sociedade São Vicente de 
Paulo. De natureza filantrópica, beneficente, caritativa e sem fins lucrativos, a 
instituição destina-se à prestação de assistência social aos carentes, 
conforme determina o art. 2° de seu estatuto. 

Tendo sido preenchidos os requisitos legais para a declaração de utilidade 
pública da referida entidade, conto com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação desta proposição. 

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

PROJETO DE LEI N° 782/99 
Cria o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o programa de apoio ao pequeno produtor de cana-de-

açúcar do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de conceder incentivo 
financeiro ao produtor cuja propriedade não exceda 250ha (duzentos e 
cinqüenta hectares). 

Parágrafo único - Para fazer jus aos benefícios previstos nesta lei, o 
produtor deverá comprovar: 

I - a regularidade do registro da propriedade no INCRA; 
11- o cumprimento das obrigações tributárias específicas. 
Art. 2°- São recursos financeiros do Programa: 
I - o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, criado pela 

Lei n° 11.7 44, de 16 de janeiro de 1995, na forma prevista no seu art. 3°, I; 
11 - os constantes no orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura, 
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Pecuária e Abastecimento ou entidades a ela vinculadas. 
Art. 3° - Os recursos a que se refere o art. 2° serão repassados diretamente 

ao produtor rural, em parcela única e anual, nas condições previstas no 
anexo desta lei, após avaliação técnica realizada pela Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais- EMA TER. 

Art. 4° - Os recursos repassados de acordo com o art. 3° destinam-se ao 
custeio de despesas relacionadas como preparo do solo, plantio, colheita e 
transporte. 

Parágrafo único- A fiscalização da aplicação dos recursos repassados será 
realizada pela EMA TER ou por órgão indicado pela Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

Art. 5° - O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte 
dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 6° - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua 
publicação. 

Art. 7°- Revogam-se as disposições em contrário. 
* -A tabela referente a este Projeto, foi publicada na edição do "Diário do 

Legislativo" de 24.12.99. 
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 1999. 
Bené Guedes 
Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a incentivar a produção 

da cana-de-açúcar no Estado, uma vez que este vem aumentando o 
movimento econômico em virtude da comercialização dos produtos 
derivados, em especial a cachaça, o açúcar e o álcool. Outro aspecto é o 
incentivo ao cooperativismo nesse setor, possibilitando facilidades e estrutura 
na comercialização e obtenção de melhores resultados. 

Há necessidade de incentivar a permanência do homem no campo, e 
temos a esperança de que esta iniciativa contribua para melhorar as 
condições de vida do pequeno produtor rural no Estado. 

Aumentando a produção, poderemos exportar e controlar os preços 
internos e fortalecer o Pró-Álcool. 

Ao apresentar este projeto de lei, espero contar com a anuência dos nobres 
pares para sua aprovação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política 
Agropecuária e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 783/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Caridade Hospital, 

Maternidade e Pronto-Socorro Santa Lúcia, com sede no Município de Poços 
de Caldas. 

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

-\ 

~------------------------------------------------~ 
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Hospital, Maternidade e Pronto-Socorro Santa Lúcia, com sede no 
Município de Poços de Caldas. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Bené Guedes 

1644 

Justificação: A Associação de Caridade Hospital, Maternidade e Pronto 
Socorro Santa Lúcia é uma sociedade civil sem finalidade lucrativa que tem 
por objetivo prestar gratuitamente atendimento e assistência médico-
hospitalar aos mais necessitados. 

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade 
pública, razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, 
do Regimento Interno. 

REQUERIMENTO 
Do Deputado Miguel Martini, solicitando seja designado novo representante 

deste Poder na Comissão Especial da Previdência por não concordar com a 
forma como os trabalhos da referida Comissão têm sido conduzidos e por ter 
encaminhado, em 18/11/99, a proposta final desta Casa Legislativa ao 
Secretário de Recursos Humanos e Administração. (- À Mesa da 
Assembléia.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Djalma Diniz 
e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Luiz 

Fernando Faria, Sebastião Costa e outros, Alberto Pinto Coelho e Dalmo 
Ribeiro Silva. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à 

2a Parte da reunião, com a 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as 
comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e 
de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da 
próxima reunião. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação 

apresentada nesta reunião pelo Deputado Luiz Fernando Faria - informando 
sua indicação e a do Deputado Glycon Terra Pinto, respectivamente, como 
Líder e Vice-Líder do PPB, para o ano 2000 (Ciente. Publique-se. Cópia à 
Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.). 
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Votação de Requerimentos 

- A seguir, é submetido a votação e aprovado requerimento do Deputado 
Djalma Diniz e outros, em que solicitam seja encaminhado à TELEMAR 
pedido de instalação de telefones convencionais nos distritos que menciona, 
no Município de Mariana. (Oficie-se.) 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
proposições. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
-A seguir, são submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, o 

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 229/99, que é rejeitado (À 
Comissão de Redação), e o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei no 
581/99, que é aprovado (À sanção). 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Em virtude da aprovação do Parecer de Redação Final 

do Projeto de Lei n° 581/99, a Presidência encerra a reunião, convocando os 
Deputados para a solene de encerramento da 1a Sessão Legislativa da XIV 
Legislatura, a realizar-se a seguir, nos termos do edital de convocação. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 63a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 14/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e José Braga 

Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: Ata- 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1a Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação 
Final dos Projetos de Lei n°s 484, 117, 170, 209, 350, 363, 444, 533, 665 e 
700/99; aprovação - 2a Fase: Questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado 
Alberto Pinto Coelho; aprovação- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 
29/99; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas; aprovação; 
prejudicialidade do Substitutivo n° 2; votação das Emendas n°s 1 e 2; 
aprovação; declaração de voto - Votação, em 1 o turno, do Projeto de Lei no 
257/99; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; votação da Emenda 
n° 1; aprovação; votação da Emenda n° 2; rejeição - Votação, em 1° turno, do 
Projeto de Lei n° 401/99; votação do Substitutivo n° 1, salvo emendas e 
subemenda; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 1, 3 a 5 e 7 a 9; 
votação da Subemenda n° 1 à Emenda n° 2; rejeição; votação da Emenda n° 
2; rejeição; votação da Emenda n° 6; rejeição - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 396/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 499/99; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno com as Emendas n°s 1 e 2- Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 523/99; discurso do Deputado João Leite; encerramento da 

i[ 
~------------------------------------------~ 

/ 



1646 

discussão; aprovação na forma do vencido em 1° turno; declarações de _ 
voto - Questão de ordem; suspensão e rea?ertura d~ reunião - Pr.orrogaç~~ 
da reunião - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Le1 n° 705/99; d1scurso 
Deputado Hely Tarqüínio; questão de ordem- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: A • 

Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pere1ra -
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton V:ilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Al~a~o 
Antônio - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - AntoniO 
Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen 
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - C~i~o 
Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - DiniS 
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão -
Elmo Braz- Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto- Hely Tarqüínio- lrani Barbosa 
- Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria 
José Haueisen - Maria Olívia - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h15min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- A Deputada Maria Olívia, 2a-Secretária "ad hoc", procede à leitura da ata 
da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a discussão e a votação 
de pareceres e a votação de requerimentos. 

Discussão e Votação de Pareceres 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação, sendo aprovados, cada 

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 484, 
117, 170, 209, 350, 363, 444, 533, 665 e 700/99. À sanção. 
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2a Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1a Fase, a Presidência 
passa _à_ 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
propos1çoes. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, eu solicitaria a compreensão 

de V. Exa. para que suspendesse a reunião por alguns minutos, para 
buscarmos um entendimento entre a base do Governo e a Oposição. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai suspender a reunião por 

20 minutos, para que as Lideranças da Situação e da Oposição possam fazer 
entendimentos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Estão reabertos os nossos 

trabalhos. 
Discussão e Votação de Proposições 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Alberto Pinto 
Coelho em que, na forma regimental, solicita a inversão da pauta desta 
reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 705/99 seja apreciado em último 
lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram(- Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 29/99, do Deputado Márcio 
Kangussu, que altera a Lei n° 11.085, de 30/4/93, que cria o Fundo SOMMA. 
A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Assuntos Municipais opinou por sua aprovação na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela 
Comissão de Assuntos Municipais. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Assuntos Municipais, que opina pela rejeição do Substitutivo no 
2 e pela aprovação das Emendas n°s 1 e 2 ao Substitutivo n° 1. Nos termos 
do inciso IV do art. 279 do Regimento Interno, terá preferência na votação o 
Substitutivo n° 1, da Comissão de Assuntos Municipais. Em votação, o 
Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo 
n° 1, fica prejudicado o Substitutivo n° 2. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, 
que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 29/99 na forma do Substitutivo n° 1 
com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Declaração de Voto 
O Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 

ressaltar a importância da aprovação desse projeto, principalmente para 132 

~--------------------------------------------------------~ 
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Prefeituras que têm dívidas com o BDMG. Quero dizer que isso foi fruto 
de um entendimento da época em que era Presidente do BDMG o nosso 
Secretário Trópia Reis. Esse entendimento facilitou essa tramitação, assim 
como a boa-vontade do Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho. E 
isso vai fazer com que tanto o BDMG possa receber quanto as Prefeituras 
possam pagar. Muito obrigado a todos os que o aprovaram e, em particular, 
ao Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho. 

O Sr. Presidente - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 257/99, do 
Deputado Eduardo Hermeto, que acrescenta dispositivos à Lei n° 11.393, de 
6/1/94, que cria o Fundo de Incentivo à Industrialização. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, que 
apresentou. A Comissão de Educação opinou por sua aprovação com a 
Emenda no 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização 
Financeira perdeu o prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou 
o projeto à Comissão de Educação, que opina pela rejeição da Emenda n° 2. 
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprov~m permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em 
votaçao, a Emenda n° 2, que recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, 
PO\tanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 257/99 com a Emenda no 
1. A Comissão de Fiscalização Financeira. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 401/99, da Deputada Maria 
Olívia, que cria o Fundo Estadual de Recuperação do Patrimônio Histórico, 
Artístico e Arquitetônico - FUNPAT. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. A 
Comissão de Educação opinou por sua aprovação com a Emenda n° 1, da 
Comissão de Justiça; a Subemenda n° 1, que apresentou, à Emenda no 2, da 
Comissão de Justiça; e as Emendas n°s 3 e 4, que apresentou. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto com as 
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça; a Emenda n° 4, da Comissão de 
Educação, e as Emendas n°s 5 a 9, que apresentou; e pela rejeição da 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 2 e da Emenda n° 3, da Comissão de 
Educação. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de 
Educação, que opina pela aprovação do Substitutivo n° 1. Em votação, o 
Substitutivo n° 1, salvo emendas e subemenda. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a 
aprovação do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as Emendas n°s 1, 3 a 5 e 
7 a 9 Em votação, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, apresentada pela 
Comissão de Educação, que recebeu da Comissão de Fiscalização 
Financeira parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
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como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda n° 2, 
apresentada pela Comissão de Justiça, que recebeu da Comissão de 
Educação parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda no 6, 
apresentada pela Comissão de Fiscalização Financeira, que recebeu da 
Comissão de Educação parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, 
aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 401/99 na forma do Substitutivo n° 
1. À Comissão de Educação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 396/99, da Deputada Maria 
José Haueisen, que institui, no âmbito da administração pública estadual, o 
Programa Estadual de Reciclagem de Papel. A Comissão de Administração 
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, ~m 2° turno, o 
Projeto de Lei n° 396/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 499/99, dos Deputados Maria 
Tereza Lara e Ivo José, que dispõe sobre a distribuição da quota estadual do 
salário-educação entre o Estado e os municípios. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que 
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 499/99 na forma do vencido em 1 o 
turno, com as Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 523/99, do Deputado Paulo 
Pettersen, que altera dispositivos da Lei n° 11.744, de 16/1/95, que cria o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. Em discussão, o projeto. Com a 
palavra, o Deputado João Leite, para discuti-lo. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Projeto de Lei 
n° 523/99, que altera dispositivos da Lei n° 11.7 44, de 16/1/95, que cria o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, foi aprovado em 1° turno. O 
Deputado Mauro Lobo teve a oportunidade de apresentar várias sugestões 
ao projeto, e nós estamos acompanhando justamente essas sugestões e as 
mudanças propostas pelo Deputado . 

O FUNDERUR, na verdade, foi criado em 1995 e teve sua origem em 
proposta acolhida no Seminário Legislativo Políticas Agrícolas e Agrárias -

~------------------------------------------__J 
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Minas Terra, promovido pela Assembléia Legislativa, no ano de 1992. 
Ele contou com a participação de cerca de 400 representantes de 52 
entidades ligadas ao setor rural, entre instituições públicas e privadas, e 
resultou também no projeto de lei que veio a se transformar na Lei n° 11.405, 
de 29/1/94, que define a política estadual de desenvolvimento agrícola. 
Assim, o FUNDERUR foi instituído como instrumento dessa política e, ainda, 
como apoio ao desenvolvimento das comunidades rurais. 

Observa-se, contudo, uma necessidade de se imprimir maior dinamismo às 
ações do Fundo, de forma a ampliar o seu campo de atuação. São nesse 
sentido as mudanças ora propostas. Tivemos algumas mudanças, algumas 
emendas aprovadas, como a que acrescenta: "O órgão ou a entidade 
integrante do sistema operacional da agricultura será indicado pelo Secretário 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento". O projeto foi aprovado 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e, no seu parecer, 
também há a fundamentação. O FUNDERUR foi instituído como instrumento 
da política estadual de apoio ao desenvolvimento das comunidades rurais. O 
projeto tem por escopo imprimir maior dinamismo às ações do Fundo, de 
forma a ampliar o seu campo de atuação, visando ao atendimento dos 
pequenos produtores e de suas associações. Sob o aspecto financeiro, é 
relevante a dilatação do prazo de amortização do crédito para investimento, 
para financiamentos voltados para a modernização da atividade rural. No 
entanto, a proposta reduz os prazos para financiamento de capital de giro, 
adequando-os à realidade agrícola. São, portanto, medidas de caráter 
operacional, que não implicam despesas adicionais. 

Também temos o substitutivo do Deputado Mauro Lobo, que veio trazer um 
enriquecimento à proposta. Infelizmente, tivemos a derrota desse substitutivo 
no primeiro turno. Queremos acompanhar, especialmente, o voto do 
Deputado Mauro Lobo, justamente porque o Deputado teve o cuidado de 
acompanhar a tramitação desse projeto e apresentar um substitutivo. 

O Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado João Leite, tive a 
oportunidade, na Comissão de Fiscalização Financeira, quando se discutia 
esse projeto, e também no Plenário, de fazer algumas considerações. Seria 
só para aclarar o seguinte: existe uma estrutura em que, em primeiro lugar, 
obviamente, estaria a Secretaria de Agricultura, que é o representante do 
Governo do Estado para as ações nessa área. Teríamos, em seguida, o 
Conselho Estadual de Política Agrícola - CEPA -, que é subordinado à 
Secretaria de Agricultura e é presidido pelo Secretário de Agricultura. Ele é 
composto por 24 membros, sendo que 12 são da área de Governo e 12 são 
da área não governamental. Ora, quando foi criado o Conselho- ele foi criado 
a partir de uma manifestações realizada nesta Casa, em 1992 -,chegou-se à 
conclusão de que deveria ser criado um Conselho, exatamente para atuar 
nas definições das políticas agrícolas para o Estado. 
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No FUNDERUR há um conselho, composto só pelo Governo e por um 

representante do CEPA, que pode ser do Governo ou não. Finalmente, tem o 
Banco do Desenvolvimento. Assim, são estas quatro instituições: a 
Secretaria, o Conselho de Política, o grupo coordenador do FUNDERUR e o 
Banco de Desenvolvimento. 

Com esse projeto, a Secretaria perde muito espaço, e o Conselho, 
podemos dizer, perde total espaço, porque ele pode ou não ser consultado. 
Quem vai ter uma atuação maior nem é o grupo diretivo, mas o Banco de 
Desenvolvimento. Ora, na realidade, a decisão vai passar para o Palácio. Foi 
por isso que eu disse que houve retrocesso. 

O que me espanta, Deputado João Leite, é a falta de vontade política do 
Secretário de Agricultura, que abre mão de ser o agente do FUNDERUR. À 
medida que o Conselho Estadual de Política Agrícola é afastado do processo, 
obviamente, quem está perdendo é a própria Secretaria e a sociedade civil. 

Outro fato que me chamou atenção foi a ausência total de manifestação 
das instituições que são representadas no CEPA. Não vi nenhuma 
manifestação de protesto. É incrível ver essa apatia da sociedade. 

Há poucos minutos, conversei com o Presidente da FAEMG, e ele me 
confirmou que o Conselho não se reúne. A Associação também não cobra 
que o Conselho se reúna. 

A sociedade civil tem que ser participativa, e não apenas crítica. Fugir de 
suas prerrogativas e de seus direitos e vir aqui só para criticar não faz sentido 
para mim. Por que ela não participa do Conselho, por que não o faz 
funcionar? 

O que estamos vendo é o Governo se fechando, passando para suas mãos 
as decisões, e as outras partes ficando quietas, apáticas, sem vontade de 
participar. 

Bato-me por essa questão, porque há conselhos no Estado que funcionam 
muito bem, com alta participação. O Conselho de Política Ambiental- COPAM 
- é um exemplo disso: é atuante e tem, fora os seus membros, seis câmaras 
com pessoal de altíssimo nível, sem ônus para o Estado. Mas estamos 
assistindo ao contrário: a Secretaria de Agricultura, com a relevância que tem 
no Estado, não convoca o CEPA para participar e discutir os problemas da 
área agrícola. A Secretaria está se omitindo, não está cumprindo seu 
compromisso com a sociedade. Por que ela não segue o exemplo do 
COPAM, que presta relevantíssimos serviços à sociedade, de forma 
participativa e atuante? 

Quando fomos discutir esse projeto, a grande crítica que fiz foi o 
amordaçamento ou o aniquilamento do CEPA. 

Deputado João Leite, agradeço-lhe a oportunidade de, mais uma vez, 
expor minha opinião e lamento que o Secretário de Agricultura abra mão de 
poder. É incrível, mas abre. Ele não quer que Secretaria, por meio do 
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Conselho que ele preside, tenha atuação principal na definição das 
políticas e dos programas do FUNDERUR. Essa é a realidade. 
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o Deputado João Leite * - Agradeço o aparte e a contribuição do Deputado 
Mauro Lobo. Sabemos que V. Exa. acompanhou com muito cuidado, desde o 
início, a tramitação desse projeto na Assembléia Legislativa. O que mais no~ 
entristece nesse processo, Deputado, é que a Assembléia Legislativa esta 
patrocinando a retirada da sociedade civil da discussão sobre o FUNDERUR. 

A Assembléia Legislativa, que patrocinou o seminário que propôs a criação 
do Fundo, vota, em 1° turno, retirando a sociedade civil, retirando a 
participação popular, retirando o poder, a força do Conselho. Estamos 
acompanhando a lógica desse Governo. É uma lógica que cria taxas para o 
setor rural. Vimos o Presidente da FAMEG, acompanhando isso e este 
Governo que cria taxas, aniquila os conselhos e a participação da sociedade. 

Estaremos votando contrariamente ao projeto, porque a Assembléia 
Legislativa, depois de ter em suas dependências 400 entidades, retira a 
participação delas. Por isso, votaremos contrariamente, esperando que esta 
Casa rejeite esse projeto, porque retira a participação da sociedade, da qual 
somos representantes. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 523/99 na forma do vencido em 1 ° 
turno. À Comissão de Redação. 

Declarações de Voto 
/ O Deputado Paulo Pettersen - Sr. Presidente, estamos trabalhando neste 

projeto juntamente com a Comissão de Assuntos Municipa·,s, a Comissão de 
Política Agricultura, o BDMG e a Procuradoria desta Casa. 

Pelo que ouvi aqui, há mais interpretações. Não excluímos a sociedade do 
FUNDERUR. Fizemos com que um conselho trabalhe. Um conselho existe 
para se reunir. Não podemos permitir que o FUNDERUR permaneça 
inviabilizado como no Governo anterior. 

Vários projetos, sobretudo do vale do Mucuri, foram aprovados, mas não 
foram executados, porque o CEPA não se reuniu. Estamos flexibilizando e 
mantendo o CEPA. Não é justo o Deputado tentar passar para a sociedade a 
idéia de que estamos excluindo o CEPA do FUNDERUR. 

Hoje, o Sr. Wilman Miranda, Presidente da FETAEMG, e o Deputado Paulo 
Piau acompanharam de perto a reunião. Houve várias discordâncias, antes 
de chegarmos ao ponto de viabilizar a manutenção dos pequenos e médios 
produtores rurais, que são homens do cam~o, fixos em _sua origem. . 

Esse projeto tem um grande alcance soc1al, Sr. Presidente, e talvez mu1tos 
não o entendam e tentem deturpá-lo, por não terem a mesma intimidade que 
tem o Deputado Paulo Piau e outros nesta Casa. Quero levar ao 
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conhecimento de V. Exa., Sr. Presidente, que esse projeto foi, sim, 
lapidado como se faz com uma pedra bruta, para lhe dar brilho, porque os 
pequenos e médios do interior necessitam das nossas ações nesta Casa. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Mauro Lobo - Eu queria dizer que votamos contra o projeto na 
sua estrutura, mas somos totalmente favoráveis a que comece logo a 
operacionalização do FUNDERUR, já que milhares de produtores rurais do 
nosso Estado seriam beneficiados com o empréstimo por meio desse Fundo. 

Como tive oportunidade de falar sobre esse projeto em um aparte, gostaria 
de dizer que isso não está totalmente eliminado, apenas poderá ser 
consultado o Conselho Estadual de Política Agrária. E aí concordo com o 
Deputado Paulo Pettersen. Por que o Secretário da Agricultura, tanto o 
anterior como o atual, não convocam o CEPA? Se é exatamente um 
Conselho Estadual de Política Agrícola, caberia a ele, em última análise, 
definir as grandes diretrizes, e a n° 1, obviamente, é do próprio Governador. 
Mas, em nível da área, deveria ser o Conselho, como funciona em diversas 
outras Secretarias. 

Queremos dizer que esse projeto é importante, mas tenho restrições à sua 
funcionalidade. 

O Deputado Paulo Pettersen (em aparte)- Mas o Secretário, Sr. Deputado, 
não tem poder de convocar o CEPA. O Secretário da Agricultura é 
interlocutor junto ao CEPA. Essa é a confusão de V. Exa. 

O Deputado Mauro Lobo - Eu pediria ao Deputado que, depois, consultasse 
a formação dos Conselhos, não só desse, que é presidido pelo Secretário. 
Por lei, é ele que o preside, e cabe ao Presidente convocá-lo. Se o Secretário 
o preside, obviamente ele pode convocar. 

Fica aí o nosso registro de apoio a que se inicie o FUNDERUR, mas de 
inconformismo com que um Conselho Estadual de Política Agrícola continue 
sem funcionar, e provavelmente assim continuará. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Eu queria fazer a apologia das palavras do 
Deputado Mauro Lobo, juntamente com o meu companheiro de partido, o 
ilustre Deputado João Leite, quando o Deputado Mauro Lobo propunha, na 
sua emenda, uma representação paritária no referido Conselho, para que a 
sociedade estivesse mais bem representada. 

Questão de Ordem 
O Sr. Presidente - Aproveitando a oportunidade, eu solicitaria a V. Exa. que 

suspendesse a reunião por 5 ou 1 O minutos, para aguardarmos o projeto, 
cuja votação está terminando na comissão temática. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reun1ao por alguns 

minutos para aguardar que a Comissão de Fiscalização Financeira termine 
os seus trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

i( 
~--------------------------------------------------------~ 
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Reabertura da Reunião 

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Estão reabertos os nossos 
trabalhos. 

Prorrogação da Reunião 
o Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a 

Presidência prorroga a reunião por 44 minutos, a partir das 13h15min. 
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 705/99, do Governador do 

Estado, que altera a Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de 
Justiça, e com as Emendas de n° 1 a 4, que apresenta. Em discussão, o 
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estou na 
tribuna para discutir o Projeto de Lei n° 705/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, como V.Exa. pode ver, não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. Portanto, solicito o encerramento 
da reunião por falta de número regimental. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando 
/ os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 

ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária, também de hoje, 
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. 

*- Sem revisão do orador. 

TRAMIT~ÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 51/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei no 51/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que 

institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais, foi 
aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 2 a 19 ao vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 51/99 
Contém o Código de Defesa do Contribuinte do Estado de M1nas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Seção I 
Dos Princípios 

Art. 1° - Esta lei contém o Código de Defesa do Contribuinte de Minas 
Gerais- CDC-MG -, de ordem pública e interesse social. 

Art. 2°- São objetivos do Código: 
I - promover o bom relacionamento entre o Fisco e o contribuinte, baseado 

na cooperação, no respeito mútuo e na parceria, visando a fornecer ao 
Estado recursos necessários ao cumprimento de suas atribuições; 

11 -proteger o contribuinte contra o exercício abusivo do poder de fiscalizar, 
de lançar e de cobrar tributo instituído em lei; 

111 - assegurar a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito dos 
processos administrativos; 

IV - prevenir e reparar os danos patrimoniais e morais decorrentes de 
abuso de poder por parte do Estado na fiscalização, no lançamento e na 
cobrança de tributos de sua competência; 

V - assegurar a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de 
orientação aos contribuintes. 

Art. 3°- Para efeito do disposto neste Código, contribuinte é a pessoa física 
ou jurídica que a lei obriga ao cumprimento de obrigação tributária e que, 
independentemente de estar inscrita como tal, pratique ações que se 
enquadrem como fato gerador de tributos de competência do Estado. 

Seção 11 
Dos Direitos do Contribuinte 

Art. 4°- São direitos do contribuinte: 
I - a igualdade de tratamento, com respeito e urbanidade, em qualquer 

repartição administrativa ou fazendária do Estado; 
11 - o acesso aos dados e informações de seu interesse registrados nos 

sistemas de tributação, arrecadação e fiscalização, e o fornecimento de 
certidões, se solicitadas; 

111 - a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral e, em 
especial, daqueles prestados pelos órgãos e unidades da Secretaria de 
Estado da Fazenda; 

IV - a efetiva educação tributária e a orientação sobre procedimentos 
administrativos; 

V- a identificação do servidor nas repartições administrativas e fazendárias 
e nas ações fiscais; 

VI - a apresentação de ordem de serviço nas ações fiscais, dispensada 
essa nos casos de controle do trânsito de mercadorias, flagrantes e 
irregularidades constatadas pelo fisco, nas correspondentes ações fiscais 
continuadas nas empresas inclusive; 

VIl - o recebimento de comprovante detalhado dos documentos, livros e 
mercadorias entregues à fiscalização ou por ela apreendidos; 
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VIII - a recusa a prestar informações por requisição verbal, se preferir 

intimação por escrito; _ 
IX - a informação sobre os prazos de pagamento e reduçoes de multa, 

quando autuado; _ 
X - a exigência de mandado judicial para permitir busca em local que nao 

contenha mercadoria ou documento de interesse da fiscalização, observado 
o disposto no parágrafo único deste artigo; 

XI - a não-obrigatoriedade de pagamento imediato de qualquer autuação e 
o exercício do direito de defesa, se assim o desejar; 

XII - a faculdade de, independentemente do pagamento de taxas, 
apresentar petição aos órgãos públicos para defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; 

XIII - a obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de 
direitos e esclarecimento de situações de seu interesse, observado o prazo 
de quinze dias pela autoridade competente para fornecimento das 
informações e certidões solicitadas; 

XIV - a observância, pela administração pública, dos princípios da 
legalidade, igualdade, anterioridade, irretroatividade, publicidade, capacidade 
contributiva, impessoalidade, uniformidade, não-diferenciação e vedação de 
confisco; 

XV - a faculdade de se comunicar com seu advogado ou entidade de 
classe quando sofrer ação fiscal, sem prejuízo da continuidade desta; 

XVI - a proteção contra o exercício arbitrário ou abusivo do poder público 
nos atos de constituição e cobrança de tributo; 

XVII - a ampla defesa no âmbito do processo administrativo e judicial e a 
reparação dos danos causados aos seus direitos; 

XVIII - a fiscalização dos valores que servirem de base à instituição de 
taxas. 

Parágrafo único - Na hipótese de recusa da exibição de mercadorias, livros 
e documentos, a fiscalização poderá lacrar os móveis ou depósitos em que 
possivelmente eles estejam, lavrando termo desse procedimento , do qual 
deixará cópia com o contribuinte, solicitando, de imediato, à autoridade 
administrativa a que estiver subordinada as providências necessárias para 
que se faça a exibição judicial. 

Art. 5° - O contribuinte tem direito de gerir seu próprio negócio, sob o 
regime da livre iniciativa, sendo vedada a divulgação, para qualquer fim, por 
parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer informação, 
obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos 
sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus 
negócios e atividades. 

Parágrafo único - Excetuam-se do disposto neste artigo os casos previstos 
no art. 199 do Código Tributário Nacional e os de requisição regular da 
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autoridade judiciária no interesse da justiça. 
Art. 6° - O contribuinte poderá recompor sua conta gráfica quando for 

detectado erro que não resulte em recolhimento atrasado de imposto, bem 
como escriturar créditos a que tiver direito, não apropriados na época própria. 

Art. 7° - O contribuinte terá acesso pleno às informações existentes em 
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e empresariais a seu respeito 
na repartição fazendária e no Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
DETRAN-MG -, bem como sobre as suas respectivas fontes. 

Art. 8° - Os cadastros de que trata o art. 7° serão objetivos, claros, 
atualizados e escritos em linguagem de fácil compreensão. 

Parágrafo único -A administração pública não poderá impor ao contribuinte 
obrigações que decorram de fatos alcançados pela prescrição. 

Art. go - O contribuinte, sempre que encontrar inexatidão em seus dados 
cadastrais à qual não tiver dado causa, poderá exigir sua imediata correção, 
sem ônus, devendo o órgão competente providenciá-la no prazo de quarenta 
e oito horas e comunicar a alteração ao requerente no prazo de cinco dias. 

Art. 1 O - Consumada a prescrição relativa aos créditos tributários e a outros 
débitos de responsabilidade do contribuinte, as repartições fazendárias, de 
ofício, excluirão de seus sistemas quaisquer referências a eles. 

Art. 11 - Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes 
de tratados ou convenções, da legislação ordinária, de regulamentos 
expedidos pelas autoridades competentes, bem como os que derivem da 
analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. 

Seção 111 
Da Proteção, da Informação e da Orientação ao Contribuinte 

Art. 12 - O Estado estabelecerá normas e rotinas de atendimento nas 
repartições administrativas e fazendárias, as quais permitam ao contribuinte: 

I - o acesso imediato aos superiores hierárquicos, quando considerar 
violados seus direitos; 

11 - a ampla defesa de seus direitos, nos processos administrativos e 
tributários, com o acesso a todas as informações que serviram de base para 
a autuação; 

111- a proteção contra o exercício abusivo do poder de cobrança de tributo; 
IV - o sigilo sobre sua condição de contribuinte pontual ou inadimplente 

para com a administração fazendária, vedada a divulgação, nos meios de 
comunicação, de dados sobre seus débitos; 

V - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais ou coletivos, na forma da lei, decorrentes de violação de seus 
direitos. 

Art. 13 - Cabe ao Estado: 
I - implantar, no prazo de cento e oitenta dias contados da data de 

publicação desta lei, um serviço gratuito e permanente de orientação e 

I\ 
·~---------------------------------------------------
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informação ao contribuinte, subordinado à Secretaria de Estado da 
Fazenda, na forma que dispuser o regulamento; . 

11 - realizar, anualmente, no âmbito da Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social, campanha educativa com o objetivo de orientar o 
contribuinte sobre seus direitos e deveres; 

111 - implantar programa permanente de educação tributária, bem como 
programa permanente de treinamento para os servidores das áreas de 
arrecadação e fiscalização. 

Art. 14 - Do produto da arrecadação das taxas de expediente relativas a 
atos de autoridade administrativa da Secretaria da Fazenda, de que trata o 
item 2 da Tabela A anexa à Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, serão 
aplicados, no mínimo, 20% (vinte por cento) para a efetivação do disposto no 
art. 13 desta lei. 

Seção IV 
Das Vedações 

Art. 15 - É vedado ao Estado, sem prejuízo das garantias asseguradas ao 
contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituição da República, no art. 
18, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do 
Estado, e na legislação complementar específica: 

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual, ou 
que implique distinção ou preferência em relação a um município em 
detrimento de outro, admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a 
promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes 
regiões do Estado; 

/ 11 - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino. 

Art. 16 - A concessão de benefícios e incentivos fiscais atenderá aos 
princípios da legalidade e da igualdade entre os contribuintes, sem prejuízo 
do disposto no art. 155, § 2°, XII, "g", da Constituição da República. 

§ 1° - Os benefícios e incentivos fiscais assegurados às empresas em 
implantação no Estado serão estendidos àquelas já existentes, desde que 
comprovem a execução de projetos para a geração de novos empregos. 

§ 2° - O benefício ou incentivo para a implantação ou manutenção de 
empresa no Estado só poderá ser concedido mediante garantia de 
permanência e funcionamento da beneficiária nas novas instalações pelo 
dobro do tempo relativo à percepção dos benefícios. 

§ 3° - O não-cumprimento do disposto no § 2° deste artigo implicará a 
reposição aos cofres públicos do montante correspondente ao benefício ou 
incentivo fiscal recebido pela empresa. 

Art. 17 - É vedado ao Estado impor restrição à fruição de qualquer 
benefício ou incentivo fiscal ao contribuinte por motivo de litígio em processo 
administrativo ou judicial, antes da coisa julgada administrativa ou de 
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Art. 18 - É vedada a inscrição de crédito tributário em dívida ativa sem a 
prévia intimação do contribuinte. 

Parágrafo único - Fica suspensa a inscrição em dívida ativa, até final do 
julgamento, de crédito tributário garantido por depósito judicial no valor total 
do tributo exigido, objeto de ação que vise a anular ou desconstituir o crédito 
ou o seu lançamento. 

Art. 19 - Não será exigida certidão negativa quando o contribuinte se dirigir 
à repartição fazendária competente para formular consultas e requerer 
regime especial de tributação, celebração de termo de acordo e restituição de 
impostos, resguardado à Fazenda Pública o indeferimento da concessão em 
caso de constatação de descumprimento de obrigação de natureza tributária. 

Seção V 
Das Normas e Das Práticas Abusivas 

Art. 20- São nulas de pleno direito as exigências administrativas que: 
I - estabeleçam obrigações com base em presunção não prevista na 

legislação tributária; 
11- infrinjam ou possibilitem a violação de normas de bom relacionamento 

entre o Fisco e o contribuinte; 
111 -estejam em desacordo com o sistema de proteção do contribuinte; 
IV - obriguem à renúncia do direito de indenização. 
Art. 21 -Considera-se abusiva, entre outros casos, a exigência que: 
I - estabeleça obrigações incompatíveis com a boa-fé, a eqüidade e os 

bons costumes; 
11 -ofenda os princípios fundamentais do sistema jurídico; 
1111 - seja excessivamente onerosa para o contribuinte, ultrapassando sua 

capacidade econômica e financeira e reduzindo sua competitividade no seu 
ramo de atividade; 

IV - interfira nas decisões gerenciais dos negócios do contribuinte, fora do 
âmbito tributário. 

Art. 22 - É vedado à autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena 
de responsabilidade: 

I - condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências 
burocráticas, sem previsão legal; 

11 - fazer exigência ao contribuinte de obrigação não prevista na legislação 
tributária ou criá-la fora do âmbito de sua competência; 

111 - recusar atendimento às petições do contribuinte de forma a restringir-
lhe as operações; 

IV - negar ao contribuinte a autorização para impressão de documentos 
fiscais, usando como argumento a existência de débito de obrigação principal I 
ou acessória; 

o l 
~~ V - criar ou fazer exigências burocráticas ilegais; j 
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VI _ impor ao contribuinte a cobrança ou induzir a autodenúncia de 

débito cujo fato gerador não tenha sido devidamente apurado e demonstrado; 
VIl - arbitrar o valor da operação ou prestação presumindo circunstâncias 

não comprovadas em relação ao estabelecimento autuado, ressalvadas as 
hipóteses legalmente previstas; 

VIII -fazer-se acompanhar de força policial nas ações fiscais, apenas para 
efeito coativo, em estabelecimentos comerciais e industriais, sem que tenha 
sofrido nenhum embaraço ou desacato, sem prejuízo das demais ações 
fiscais em que a requisição de força policial é necessária à efetivação de 
medidas previstas na legislação tributária; 

IX - determinar agência bancária para o pagamento de tributos; 
X - repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo 

contribuinte no exercício de sua atividade econômica; 
XI - bloquear, suspender ou cancelar inscrição do contribuinte sem motivo 

fundamentado ou comprovado por agente do Fisco; 
XII - recusar-se a se identificar quando solicitado; 
XIII - inscrever o crédito tributário em dívida ativa ou ajuizar ação executiva 

fiscal quando souber indevida; 
XIV - submeter o contribuinte inadimplente a qualquer tipo de 

constrangimento ilegal na cobrança de débitos. 
XV - exigir honorários advocatícios na cobrança de crédito tributário antes 

de ajuizada a ação, ainda que inscrito em dívida ativa; 
XVI - utilizar-se dos dados cadastrais para dificultar o exercício dos direitos 

assegurados no art. 4° desta lei. 
Seção VI 

Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte 
Art. 23 - Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte -

SISDECON -, composto pela Câmara de Defesa do Contribuinte - CADECON 
-e pelos Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte- DECON. 

Art. 24- A CADECON é composta por representantes dos poderes públicos 
e das entidades empresariais e de classe, com atuação em defesa dos 
direitos do contribuinte, na forma desta lei e conforme dispuser o 
regulamento. 

§ 1 o - Os representantes, indicados por seus respectivos órgãos e 
entidades, serão nome-ados, no prazo de trinta dias contados da data de 
publicação desta lei, pelo Governador do Estado, para um mandato de dois 
anos, permitida a recondução. 

§ 2°- Os membros da CADECON não serão remunerados, e suas funções 
são consideradas serviço público relevante. 

Art. 25 - Integram a CADECON rerresentantes dos seguintes órgãos e 
entidades: 

1 - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
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11 - Ministério Público; 
111- Secretaria de Estado da Fazenda; 
IV- Departamento Estadual de Trânsito- DETRAN -; 
V - Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais -

FCDL-MG -; 
VI - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

SEBRAE-; 
VIl - Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG -

VIII- Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG -; 
IX- Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
X- Federação das Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais; 
XI - Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas 

Gerais - FETCEMG -; 
XII - União dos Varejistas de Minas Gerais- UVMG -; 
XIII - Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de 

Minas Gerais- SINDIFISCO -; 
XIV - Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais -

AFFEMG -; 
XV - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais -CRC-MG -; 
XVI -Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais- OAB-MG -; 
XVII - Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais. 
§ 1°- No prazo de cento e vinte dias contados da data de publicação desta 

lei, os representantes das entidades mencionadas neste artigo reunir-se-ão 
para escolher o Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário do SISDECON, 
bem como para elaborar e aprovar o seu regimento. 

§ 2° - Os órgãos e as entidades relacionados neste artigo bem como outros 
órgãos e entidades que se interessarem em atuar na defesa dos direitos do 
contribuinte poderão implantar DECONs, desde que credenciados pela 
CADECON. 

Art. 26- Compete à CADECON: 
I - credenciar os Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte -

DECON -; 
11 - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual de 

proteção ao contribuinte; 
111 - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denúncias ou 

sugestões apresentadas por contribuintes ou entidades representativas dos 
contribuintes; 

IV- prestar orientação permanente ao contribuinte sobre seus direitos e 
garantias; 

V - atuar como assistente nos processos administrativos e no processo 
disciplinar. 

~------------------------------------------------------------~ 
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Art. 27 - Constatada infração ao disposto neste Código, o contribuinte 
poderá apresentar reclamação fundamentada e instruída, quando possível, à 
CADECON ou aos DECONs. 

Art. 28 - Julgada procedente a reclamação do contribuinte, a CADECON, 
diretamente ou provocada pelo DECON, com vistas a coibir novas infrações 
ao disposto neste Código ou a garantir o direito do contribuinte, tomará as 
seguintes providências: 

I - reapresentar contra o servidor responsável ao órgão competente, 
devendo ser imediatamente aberta sindicância ou processo administrativo 
disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa; 

11 - dar conhecimento à autoridade competente que, até que seja sanada a 
irregularidade, suspenderá os efeitos ou executará o ato administrativo, nas 
seguintes hipóteses: 

a) recusa de autorização para impressão de documentos fiscais a 
contribuinte regularmente inscrito; 

b) cancelamento, de ofício, sem motivo fundamentado ou comprovado, de 
inscrição de contribuinte que se encontre no exercício regular de suas 
atividades; 

c) lavratura de termo de ocorrência ou auto de infração sem indicação dos 
procedimentos realizados para levantamento, sem a descrição dos fatos que 
conduziram à autuação ou baseada em informações falsas, incorretas ou 

/ enganosas; 
d) inscrição indevida de crédito tributário em dívida ativa; 
e) adoção de procedimento de cobrança que interfira na administração do 

estabelecimento; 
f) impedimento ou dificultação de acesso do contribuinte às informações 

sobre sua empresa, constantes em banco de dados, fichas e registros; 
g) não-correção de informação inexata, a que o contribuinte não tenha 

dado causa, no prazo de quarenta e oito horas contado da reclamação. 
Parágrafo único - Na hipótese do não-atendimento do disposto no inciso 11 

deste artigo, a autoridade administrativa dará conhecimento à CADECON, 
com as justificativas de sua decisão. 

Art. 29 - A iniciativa de propositura da ação reparatória ou outro 
procedimento judicial pertinente será sempre do contribuinte, facultado ao 
DECON intervir no processo como assistente, na forma processual civil. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se às entidades de 
classes, associações e cooperativas de contribuintes, que poderão agir em 
nome coletivo na defesa dos direitos dos contribuintes e até mesmo propor 
ação reparatória ou outro procedimento judicial cabível. 

Seção VIII 
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Das Disposições Gerais 

Art. 30 - A antecipação da data de recolhimento de tributo de competência 
do Estado surtirá efeito noventa dias após a data de publicação do 
instrumento modificativo. 

Art. 31 -Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e 112 do Código 
Tributário Nacional, a interpretação e a aplicação da legislação tributária 
atenderão, sempre que for possível, aos princípios de continuidade das 
empresas e de manutenção dos empregos. 

Art. 32 - O valor da taxa cobrada pelos serviços públicos não ultrapassará 
seu efetivo custo, e o seu recebimento não estará vinculado ao pagamento 
de qualquer outro tributo. 

Art. 33 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará providências para 
ampliar a rede de estabelecimentos autorizados a arrecadar tributos 
estaduais e para combater as medidas restritivas dos bancos. 

Art. 34 - Não será exigido visto prévio no Documento de Arrecadação 
Estadual para pagamento de imposto fora do prazo, responsabilizando-se o 
contribuinte pela exatidão dos cálculos e pelo pagamento de eventuais 
diferenças, com os acréscimos legais. 

Art. 35 - Fica assegurada ao contribuinte a possibilidade de liquidação 
antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado, com redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos incidentes sobre a parcela 
remanescente. 

Art. 36 - A norma que estabeleça condição mais favorável ao contribuinte 
será aplicada ao parcelamento de crédito tributário já deferido ou que se 
encontre em tramitação. 

Art. 37 - Em qualquer fase do processo tributário administrativo em que for 
juntado documento novo, o contribuinte será intimado e terá o prazo de cinco 
dias para se manifestar. 

Parágrafo único - O contribuinte, pessoalmente ou por seu representante 
legal, terá direito de requisitar cópia de inteiro teor do processo tributário 
administrativo em que figure como parte. 

Art. 38 - Em cada sede das Superintendências Regionais da Fazenda 
funcionará uma Auditoria Fiscal do Conselho de Contribuintes, à qual caberá 
o saneamento, a instrução, o parecer de mérito e o julgamento de questões 
que não envolvam o mérito da exigência tributária, sem prejuízo de outras 
atribuições que lhe forem conferidas, encaminhando em seguida o processo 
tributário administrativo para julgamento do Conselho de Contribuintes. 

Parágrafo único - As atribuições de saneamento, instrução e parecer de 
mérito não serão exercidas pela Auditoria Fiscal na fase de impugnação de 
PTA submetido ao rito sumário. 

Art. 39 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

~--------------------------------------------------------~ 
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Art. 40 - Esta lei entra vigor na ~a!a de sua pu~li?ação. 
Art. 41 - Revogam-se as disposiçoes em contrano. 
Sala das Comissões, 14 de dezer:n~ro de 1999. . . . . .. 
Elmo Braz, Presidente- Masco Reg1s, relator- Mana OIIvia- DJalma Dmiz. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 232/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 232/99, do Deputado Hely Tarqüínio, que institui a 
obrigatoriedade de rotular os alimentos resultantes de Organismos 
Geneticamente Modificados- OGM- (transgênicos), foi aprovado no 2° turno, 
na forma do vencido no 1° turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 232/99 
Dispõe sobre a rotulagem de alimentos resultantes de Organismos 

Geneticamente Modificados- OGM. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Os estabelecimentos que industrializam ou comercializam, no 

Estado de Minas Gerais, alimentos transgênicos, resultantes de Organismos 
Geneticamente Modificados - OGM -, ficam obrigados a rotular esses 
produtos e a fazer constar em seu rótulo, em destaque, a frase: "Produto 
Geneticamente Modificado". 

Art. 2° - Fica sujeito à apreensão pelo órgão competente 0 produto 
geneticamente modificado comercializado em desacordo com o disposto 
nesta lei. 

Art. 3° - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1 o terão 0 prazo de 
noventa dias para adequarem seus produtos ao disposto nesta lei. 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aíl!on Vilela, relator- Marco Régis- Antônio Júlio. 

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 424/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 424/99, do Procurador-Geral de Justiça, que altera o 
Plano de Carreira do Servidor Efetivo do Ministério Público do Estado de 
Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as 
Emendas n°s 1 a 3 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 

-
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do 
art. 268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 424/99 
Altera o Plano de Carreira do Servidor Efetivo do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 ° - Os Quadros Específicos de Provimento Efetivo constantes nos 

Anexos I e 11 da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de 1993, modificados pela Lei 
n° 12.053, de 5 de janeiro de 1996, passam a vigorar na forma do Anexo I 
desta lei. 

Parágrafo único - O Anexo 11 desta lei contém a correlação entre os 
padrões de vencimento dos cargos adotados na Lei n° 11.181, de 1 O de 
agosto de 1993, e os utilizados nesta lei. 

Art. 2°- As carreiras, constituídas em classe na forma do Anexo I desta lei, 
são compostas de cargos de provimento efetivo de Agente do Ministério 
Público, Oficial do Ministério Público e Técnico do Ministério Público. 

Parágrafo único - A lotação setorial dos cargos far-se-á por resolução do 
Procurador-Geral de Justiça. 

Art. 3° - Os arts. 5°, 8° e 9° e o parágrafo único do art. 11 da Lei n° 11.181, 
de 1 O de agosto de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 5° - Carreira é o conjunto de classes, inicial e subseqüente, da mesma 
identidade funcional, e é composta de cargos dispostos hierarquicamente. 

Parágrafo único - Classe é o agrupamento de cargos efetivos de igual 
denominação e com atribuições de natureza correlata. 

Art. 8° - O provimento dos cargos das classes iniciais das carreiras de 
Oficial do Ministério Público O e Técnico do Ministério Público C do Quadro 
Permanente será feito mediante concurso de provas ou de provas e títulos. 

§ 1 o - As classes subseqüentes nas carreiras dos cargos, constantes no 
Anexo I desta lei, serão preenchidas mediante promoção vertical, nos termos 
de resolução do Procurador-Geral de Justiça. 

§ 2° - Os cargos excedentes das classes iniciais serão automaticamente 
extintos à medida que vagarem ou quando ocorrer a promoção vertical de 
seus ocupantes, observada a distribuição prevista no Anexo I desta lei. 

§ 3° - Após a extinção prevista no § 2° deste artigo, a promoção vertical 
dependerá da ocorrência de novas vagas. 

Art. 9° - O desenvolvimento na carreira do servidor efetivo, em exercício do 
cargo, far-se-á por progressão, promoção horizontal, vertical e por 
merecimento, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em 

~---------------------------------------------------------/ 
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resolução do Procurador-Geral de Justiça. 
···································································································· 

Art. 11 - .................................................................................... . 

Parágrafo único - Os cargos integrantes do Quadro Especial dos Se~iç?s 
Auxiliares do Ministério Público serão extintos com a vacanc1a, 
gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles não se dará substitu~o:"· .. 

Art. 4°- Ficam extintos, com a vacância, os cargos de Agente do M1n1steno 
Público, sendo assegurada aos servidores que os estiverem ocupando na 
data de publicação desta lei e que cumprirem as exigências legais a 
promoção vertical às classes subseqüentes, constantes no Anexo I desta lei. 

Parágrafo único - A extinção dos cargos prevista no "caput" deste artigo 
ocorrerá, gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles não se dará 
substituto. 

Art. 5°- Os cargos do Grupo de Execução, com denominação de Assistente: 
Administrativo, código MP-EX01, símbolo A-17, constantes no Anexo i da Lei 
n° 11.181, de 1 O de agosto de 1993, passam a denominar-se Supervisor 
Assistente e a integrar o Grupo de Supervisão Intermediária, código MP-
SG02, símbolo MP-17. 

Parágrafo único - Os cargos referidos no "caput" deste artigo não se 
incluem no limite previsto no §2° do art. 6° da Lei n° 10.257, de 24 de julho de 
1990, com a redação dada pelo art. 4 7 da Lei n° 11.181, de 1 o de agosto de 
1993. 

Art. 6° - O cargo em comissão de Chefe de Gabinete, constante no Anexo I 
da Lei no 11.181, de 1 O de agosto de 1993, passa a denominar-se Assessor 
Administrativo do Procurador-Geral de Justiça, mantidos 0 código MP-DAS02 
e o símbolo S01. 

Art. 7°- Ficam transformados três cargos de Assessor Técnico, código MP-
DAS06, símbolo S03, e três cargos de Assessor 11, código MP-DAS05, 
símbolo S03, em quatro cargos de Assessor de Gabinete, código MP-DAS08, 
símbolo S02. 

Parágrafo único - A transformação de que trata o "caput" deste artigo dar-
se-á com a vacância dos cargos de Assessor Técnico e Assessor 11, na 
proporção de três para dois cargos, conforme consta no Anexo 111 desta lei. 

Art. 8° - Os cargos de Assessor Administrativo do Procurador-Geral de 
Justiça e de Assessor de Gabinete, de que tratam os arts. 6° e 7° desta lei, 
são lotados no Gabinete do Procurador-Geral de Justiça e passam a compor 
o Anexo VI da Lei n° 11.181, de 1 O de agosto de 1993. 

Art. 9° - A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos dos 
Quadros de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público é 
composta de padrões escalonados verticalmente, segundo índices 
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constantes no Anexo IV desta lei. 
§ 1° - No valor estabelecido na alínea "b" do Anexo IV desta lei, estão 

incluídos os reajustes quadrimestrais e as antecipações bimestrais 
concedidos aos servidores do Ministério Público, bem como a diferença de 
vencimento resultante de resíduos salariais do plano de carreira decorrentes 
do disposto nas Leis n°s 11.115, de 16 de junho de 1993, e 11.181, de 1 o de 
agosto de 1993. 

§ 2° - Com a fixação dos valores dos padrões de vencimento referidos 
neste artigo, fica extinta, consoante o disposto na Lei n° 12.993, de 30 de 
julho de 1998, a vantagem da Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento 
Funcional, prevista no art. 25 da Lei n° 11.181, de 1 O de agosto de 1993, 
ficando assegurado ao servidor o posicionamento correspondente à 
vantagem por ele obtida na carreira na classe em que for posicionado, 
quando da aplicação desta lei. 

§ 3° - Na aplicação do § 2° deste artigo, fica assegurado ao servidor que já 
tenha iniciado novo período aquisitivo o recebimento da Gratificação de 
Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional - GIAF - e o correspondente 
posicionamento na carreira, quando cumpridos os requisitos legais, sem 
prejuízo do recebimento da GIAF e do posicionamento anteriormente 
adquirido e não concedido. 

Art. 1 O - Compete ao Procurador-Geral de Justiça estabelecer as 
exigências para o desenvolvimento do servidor na carreira, conforme o 
disposto na Lei n° 10.257, de 24 de julho de 1990, a partir da data de sua 
publicação. 

Parágrafo único - A aplicação do disposto no "caput" deste artigo não 
implicará pagamento de valor retroativo devido a novo posicionamento. 

Art. 11 - A remuneração, a qualquer título, do servidor do Quadro de 
Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério Público não poderá exceder a 
90% da remuneração do Procurador de Justiça, excetuadas, em ambos os 
casos, as vantagens por tempo de serviço. 

Art. 12 - A cessão de servidor ocupante de cargo do Quadro de Pessoal 
dos Serviços Auxiliares do Ministério Público para outro órgão será feita sem 
ônus para a instituição. 

Parágrafo único - Excetuam-se os casos de convocação para prestar 
serviço no Tribunal Regional Eleitoral - TRE -, em período eleitoral. 

Art. 13 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta 
dos créditos orçamentários consignados ao Ministério Público do Estado. 

Art. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os arts. 7°, 

20,50 e 51 da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de 1993. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Antônio Júlio, relator- Marco Régis - Aílton Vilela. 
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11 - Especial . d'ção * _ os quadros referentes aos anexos desta lei foram publicados na e ' 
d "Diário do Legislativo" de 12.01.00. 0 PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 755/99 

Comissão de Redação 
o Projeto de Lei n° 755/99, de autoria do Governador do Estado, que cria 0 

Instituto de Terras - !TER - do Estado de Minas Gerais e dá out:as 
providências, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n°s 1 a 5 ao vencidO 
no 1° turno. . . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a tecn1ca 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 755/99 
Cria o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER - e dá outras 

providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criado o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - !TER 

-, órgão sem personalidade jurídica própria, integrante da estrutura da 
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral- SEPLAN. 

Parágrafo único- Para os efeitos desta lei, a expressão Instituto de Terras, 
a palavra Instituto e a sigla ITER se equivalem para designar o Instituto de 
Terras do Estado de Minas Gerais 

Art. 2°- O Instituto de Terras tem por finalidade contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida da população do Estado, planejando, coordenando e 
executando a política fundiária do Estado e promovendo ações destinadas à 
democratização do acesso e à fixação do homem à terra, de acordo com as 
diretrizes do desenvolvimento sustentável e do Governo do Estado. 

Art. 3°- Compete ao Instituto de Terras: 
1 - planejar, coordenar e executar a política fundiária do Estado, de acordo 

com o Programa Estadual de Reforma Agrária; 
11 - mediar e prevenir conflitos relativos à posse e ao uso da terra, 

contribuindo para a efetiva promoção e defesa dos direitos humanos e civis 
dos trabalhadores rurais sem terra; 

111 - exercer a coordenação intersetorial e sistêmica das atividades 
relacionadas com a sustentabilidade e a consolidação dos assentamentos 
criados pelo Poder Executivo Estadual, diretamente ou por meio de 
convênios, responsabilizando-se pela condução das ações necessárias a sua 
implementação; 

IV - promover a regularização de terras devolutas rurais e urbanas do 
Estado e administrar as terras que venham a ser arrecadadas, até que 
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tenham destinação específica; 

V - promover a articulação dos esforços da União, do Estado, dos 
municípios e das entidades civis em favor da reforma agrária; 

VI - promover a regularização de terra devoluta rural do Estado e 
administrar as terras arrecadadas, até que tenham destinação específica; 

Vil - identificar, organizar e implantar o cadastro técnico fundiário e 
identificar as terras devolutas do Estado, usando a metodologia própria das 
ações discriminatórias; 

VIII - celebrar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, com vistas à consecução 
de sua finalidade; 

IX - exercer outras atividades correlatas; 
X - celebrar convênio com a União, visando ao aproveitamento, no âmbito 

do Programa Estadual de Reforma Agrária, dos bens imóveis expropriados 
no Estado nos termos do art. 243 da Constituição da República. 

Art. 4°- O ITER é gerido pela Superintendência-Geral Fundiária, integrante 
da estrutura da SEPLAN, e tem como órgãos subordinados: 

I - Diretoria de Defesa da Cidadania no Campo; 
11 - Diretoria Fundiária; 
111- Diretoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. 
Art. 5° - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal da SEPLAN, os 

seguintes cargos de provimento em comissão: 
I - um cargo de Superintendente-Geral Fundiário, com remuneração de 

R$3.644,98 (três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito 
centavos); 

11- três cargos de Diretor 11, MG-05, DR-05; 
111 -um cargo de Assessor-Chefe, MG-24, AH-24; 
IV- dois cargos de Assessor Técnico MG-18, AT-18. 
Parágrafo único - O código e o símbolo do cargo da classe de 

Superintendente-Geral Fundiário serão estabelecidos em resolução do 
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração. 

Art. 6° - O ITER poderá solicitar a cessão de servidores da administração 
direta e de autarquias e fundações que integram a administração indireta do 
Estado, dando prioridade para os servidores remanescentes da Diretoria de 
Assuntos Fundiários da Fundação Rural Mineira - Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS -, exceto quando não houver, no 
quadro de pessoal da RURALMINAS, servidor com a qualificação exigida. 

Art. 7°- Ficam extintos, no Quadro de Pessoal RURALMINAS, os seguintes 
cargos de provimento em comissão: 

I - um cargo de Diretor, código DR-RM 137; 
11- três cargos de Chefe de Divisão, nível12-l; 
111- seis cargos de Chefe de Serviço, nível 11-1; 

~--------------------------------------------------------------
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IV _ um cargo de Assessor, nível 12-G; 
v_ seis cargos de Gerente Regional, nível 12-1; 
VI_ seis cargos de Gerente Técnico Regional, nível11-l; 
VIl_ seis cargos de Encarregado Administrativo, nível 9-J. . . _ 
Art. 8° - A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Admmrstraçao 

adotará os procedimentos previstos no art. 31 do Decreto n° 36.033, d~ 14 de 
setembro de 1994, e fará a codificação e a identificação dos cargos cna~os e 
extintos por esta lei, nos termos do art. 13 da Lei n° 12.159, de 27 de maro de 
1996 ficando a RURALMINAS autorizada a captar recursos para 
inves'timentos e a promover atividades visando a sua viabilização, mediante a 
execução de acordo-programa com entidades e organismos nacionais e 
internacionais. 

Art. 9° - Ficam extintos, na estrutura da RURALMINAS, a Diretoria de 
Assuntos Fundiários, a Divisão de Legitimação de Terras, o Serviço de 
Terras Rurais, o Serviço de Terras Urbanas, a Divisão de Cadastro, o Serviço 
de Geoprocessamento, o Serviço de Topografia e Fiscalização, a Divisão de 
Colonização e Assentamento, o Serviço de Projetos e Implantação, o Serviço 
de Controle e Avaliação e seis Escritórios Regionais. 

Parágrafo único - Compete à RURALMINAS planejar, executar e avaliar 
ações para o desenvolvimento econômico e social das regiões mineiras 
comprovadamente desassistidas pelos órgãos e pelas entidades do Poder 
Executivo, em consonância com as políticas propostas pela SEPLAN. 

Art. 1 O - Os Secretários de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de Recursos Humanos e 
Administração e da Fazenda, por meio de resolução conjunta, estabelecerão 
as medidas administrativas necessárias à efetivação da transferência da 
função fundiária da RURALMINAS para o Instituto de Terras- ITER -, criado 
por esta lei. 

Art. 11 - Fica autorizada a transferência das dotações orçamentárias 
referentes à função fundiária para a SEPLAN, e passa a ser de 
responsabilidade direta do Estado o débito resultante de procedimento ou 
sentença judicial em desfavor da RURALMINAS, até a data de publicação 
desta lei. 

Art. 12 - Passam a ser de responsabilidade direta do Estado os débitos 
resultantes de procedimento ou sentença judicial em desfavor da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG -, até a data de 
publicação desta lei. 

Art. 13 - No prazo de cento e oitenta dias contados da publicação desta lei, 
será apresentado projeto de lei específico, visando à criação de fundo 
contábil para a consecução dos objetivos do ITER. 

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15 - Revogam-se as disposições em contrário 
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Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Antõnio Júlio- Aílton Vilela. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 753/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 753/99, de autoria da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que dispõe sobre o Conselho de Contribuintes do 
Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, 
com a Emenda no 4 ao vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 753/99 
Dispõe sobre o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dá 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° -A tramitação e o julgamento do contencioso administrativo fiscal, 

sob a forma de Processo Tributário Administrativo - PTA -, bem como a 
estrutura e a composição do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas 
Gerais são disciplinados por esta lei. 

Parágrafo único - A tramitação e o julgamento do PTA poderão ser 
diferenciados, observados os critérios e a forma previstos em regulamento, 
em razão do menor valor do crédito tributário ou da menor complexidade da 
matéria discutida, hipóteses em que o procedimento será denominado rito 
sumário. 

Art. 2° - É vedada a mudança de rito, salvo nas hipóteses expressamente 
definidas em regulamento. 

Art. 3° - A Câmara Especial é composta pelos Presidentes e pelos Vice-
Presidentes da Primeira, da Segunda e da Terceira Câmaras de Julgamento 
e dirigida pelo Presidente do Conselho. 

Parágrafo único - Excepcionalmente, desde que respeitado o limite de oito 
membros, comporão ainda a Câmara Especial o Presidente e o Vice-
Presidente de cada Câmara de Julgamento suplementar, se em 
funcionamento, mediante sistema de rodízio . 

Art. 4° - São atribuições do Auditor Fiscal o saneamento, a instrução, o 
parecer de mérito e o julgamento de questões que não envolvam o mérito de 
exigência tributária, sem prejuízo de outras que lhe forem conferidas. 

§ 1° - A Auditoria Fiscal não exercerá as atribuições de saneamento, 
instrução e parecer de mérito na fase de impugnação de PTA submetido ao 
rito sumário. 

§ 2° - É permitida a especialização de função de Auditoria Fiscal, bem 

-, 
~--------------------------------------------------------~ 
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como o seu exercício em unidade administrativa descentralizada. 

Art. 5° - As atividades administrativas do Conselho de Contribuintes são de 
responsabilidade da Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 6° - O Auditor Fiscal e o pessoal de apoio administrativo subordinam-se 
à Superintendência do Crédito Tributário. 

Art. 7° - A exigência de crédito tributário será formalizada em auto de 
infração ou em notificação de lançamento, expedidos conforme regulamento. 

§ 1 o - No caso de denúncia espontânea cumulada com pedido de 
parcelamento, será utilizada a notificação de lançamento, hipótese em que, 
deixando o sujeito passivo de cumprir as condições do parcelamento: 

I - a multa de mora ficará automaticamente majorada até o limite 
estabelecido para a multa de revalidação aplicável em caso de ação fiscal, 
sem prejuízo das reduções previstas, desde que preenchidas as condições 
para tal; 

11 - será providenciado o regular encaminhamento do respectivo PTA para 
inscrição em dívida ativa e cobrança judicial. 

§ 2° - No caso de lavratura de auto de infração ou de notificação de 
lançamento, excetuada a hipótese do parágrafo anterior, será observado o 
seguinte: 

I - a assinatura ou o recebimento da peça fiscal não importarão confissão 
da infração argüida; 

11 - as incorreções ou as omissões da peça fiscal não acarretarão a sua 
nulidade, quando nela constarem elementos suficientes para determinar com 
segurança a natureza da infração argüida; 

111 - a intimação ou a comunicação por via postal, contra recibo, quando 
neste não constar a assinatura do sujeito passivo ou a data de seu 
recebimento, serão consideradas efetivadas dez dias após a postagem da 
documentação fiscal na agência do correio; 

IV - o sujeito passivo será intimado ou receberá comunicação por meio de 
edital publicado no órgão oficial dos Poderes do Estado, quando se encontrar 
em local ignorado, incerto ou inacessível ou ausente do território do Estado, 
quando não for possível o envio de intimação ou comunicação por via postal 
ou ainda na hipótese de devolução destas pelo correio, considerando-se o 
sujeito passivo intimado ou a comunicação recebida na data de publicação do 
edital. 

§ 3° - Prescinde de assinatura, para todos os efeitos legais, o auto de 
infração ou outro documento fiscal emitido por processamento eletrônico. 

Art. 8° - Instaura-se o contencioso administrativo fiscal: 
1 - pela impugnação tempestiva contra lançamento de crédito tributário de 

natureza contenciosa; 
11 - pela impugnação tempestiva de indeferimento de restituição de quantia 

indevidamente paga a título de tributo e de outras pretensões definidas em 
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regulamento; 

111- pela reclamação tempestiva contra ato declaratório de intempestividade 
de impugnação. 

Art. 9° - Constitui crédito tributário de natureza não contenciosa o 
resultante: 

I - de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 
de Comunicação - ICMS - incidente sobre operação ou prestação escriturada 
em livro oficial ou declarada ao Fisco em documento instituído em 
regulamento para esta finalidade; 

11 - de tributo de competência do Estado, apurado em decorrência de 
escrituração em livro fiscal adotado pelo contribuinte ou por responsável ou 
formalmente declarado ao Fisco; 

111- de ICMS, proveniente do aproveitamento indevido do crédito decorrente 
de operação ou prestação interestadual, calculado mediante aplicação de 
alíquota interna; 

IV - do descumprimento de obrigação acessória, pela falta de entrega de 
documento destinado a informar ao Fisco a apuração do ICMS. 

§ 1° - Considera-se também declarado ao Fisco o valor do ICMS 
destacado: 

I - em nota fiscal de produtor ou em outro documento fiscal, nos casos em 
que o contribuinte esteja dispensado de escrituração; 

11 -em documento fiscal não registrado em livro próprio por contribuinte do 
imposto obrigado à escrituração fiscal. 

§ 2° - O pedido de parcelamento, bem como o pagamento de crédito 
tributário por meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em poder 
do sacado ou cujo pagamento seja frustrado por circunstância diversa que 
impeça o recebimento de seu valor, implicam o reconhecimento do crédito 
tributário, excluem a possibilidade de apresentação de recursos, inclusive 
impugnação, e importam a desistência dos já interpostos. 

Art. 10 - Na impugnação será alegada, de uma só vez, a matéria 
relacionada com a situação fiscal de que decorreu o lançamento, observado 
o disposto no regulamento. 

Art. 11 - Recebida e autuada a impugnação, com os documentos que a 
instruem, a repartição fazendária competente providenciará manifestação 
fiscal, no prazo de quinze dias contados do seu recebimento. 

§ 1 o - Havendo reformulação do crédito tributário, será aberto ao sujeito 
passivo o prazo de dez dias para pagamento com os mesmos percentuais de 
redução de multas aplicáveis no prazo de trinta dias do recebimento do auto 
de infração. 

§ 2°- Após a manifestação fiscal, oPTA será encaminhado: 
I -ao Conselho de Contribuintes, quando se tratar de rito sumário; 

~---------------------------------------------------------/ 
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li- à Auditoria Fiscal, nos demais casos. 
Art. 12- A impugnação e a reclamação, conforme dispuser o regulamento, 

serão entregues na repartição fazendária competente ou remetidas por via 
postal. 

§ 1° - A impugnação, dirigida ao Conselho de Contribuintes, será 
apresentada no prazo de trinta dias, contados da intimação do ato ou do 
procedimento administrativo que lhe der origem. 

§ 2° - A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito 
tributário. 

§ 3° - A reclamação será apresentada no prazo de dez dias contados da 
intimação do ato ou do procedimento administrativo que lhe der origem, com 
os documentos comprobatórios que a justificam, e remetida ao Auditor Fiscal 
para decisão. 

Art. 13 - O Auditor Fiscal, ao receber e examinar o PTA: 
I - proferirá despacho, no prazo de dez dias do recebimento: 
a) indeferindo a impugnação, por intempestividade, ilegitimidade de parte, 

defeito de representação ou incompetência do órgão julgador para 
conhecimento da pretensão; 

b) decidindo sobre reclamação; 
11 - proferirá despacho, no prazo de vinte dias do recebimento dos autos, 

deferindo ou indeferindo prova, pedido de perícia, diligência ou interlocutório 
ou determinando-os, de ofício, quando considerá-los necessários ao 
esclarecimento do feito fiscal; 

111 - emitirá, dentro de trinta dias do recebimento dos autos, parecer 
fundamentado e conclusivo sobre o mérito da questão, que conterá o 
relatório do PTA e em que serão determinados os pontos controversos, e o 
encaminhará à Câmara, acompanhado de cópias dos atos normativos 
aplicáveis à matéria. 

§ 1 o - Excetuados os casos de PTA submetido ao rito sumário, as 
diligências, os despachos interlocutórios e as perícias, ainda que deliberados 
em sessão de julgamento, serão cumpridos sob a direção de Auditor Fiscal, 
que se pronunciará sobre o seu resultado, bem como sobre documentos 
juntados aos autos. 

§ 2° - Versando a impugnação sobre matéria sumulada pelo Conselho de 
Contribuintes, fica o Auditor Fiscal dispensado da atribuição prevista no inciso 
111 deste artigo, cabendo-lhe, em substituição, informar esta ocorrência nos 
autos, indicando a respectiva súmula. 

§ 3° - A prova pericial será realizada quando deferido o pedido do 
requerente ou quando determinada de ofício, e o regulamento disporá sobre 

, a forma e o prazo para a apresentação de quesitos, bem como sobre a 
indicação de assistente técnico e a designação de perito. 

§ 4° - A perícia será efetuada sempre que o Auditor Fiscal ou a Câmara 
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§ 5° - A perícia será efetuada por funcionários do Estado, de reconhecida 
idoneidade, capacidade e conhecimento técnico sobre a matéria, que não 
tenham nenhuma vinculação com o feito fiscal. 

§ 6° - As partes poderão apresentar parecer elaborado por assistente 
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito 
designado. 

§ 7°- Na hipótese do inciso li deste artigo, a perícia será indeferida quando: 
I - for desnecessária para a elucidação da questão ou suprida por outras 

provas produzidas; 
li -for impraticável a verificação; 
111 -for meramente protelatória. 
Art. 14 - Cabe recurso de agravo, para Câmara de Julgamento, do 

despacho de Auditor Fiscal que: 
I- indeferir a impugnação, nos casos da alínea "a" do inciso I do art. 13; 
li- decidir reclamação; 
111- decidir sobre questão preliminar não prejudicial. 
§ 1 o - O agravo será interposto no prazo de cinco dias contado do 

recebimento do despacho, sendo os autos remetidos ao Auditor Fiscal para 
reexame. 

§ 2° - Mantida a decisão pelo Auditor Fiscal, o PTA será encaminhado à 
apreciação da Câmara de Julgamento, salvo quando se decidir sobre 
questão preliminar não prejudicial, hipótese em que o agravo ficará retido nos 
autos, a fim de que dele conheça a Câmara, preliminarmente, por ocasião do 
julgamento da impugnação. 

§ 3° - Reformada a decisão pelo Auditor Fiscal, o agravo não terá 
seguimento, por ficarem exauridos os seus efeitos. 

Art. 15 - Encerrada a fase de instrução probatória, o PTA serà incluído em 
pauta de julgamento, que será publicada com antecedência de dez dias úteis 
contados da realização da sessão, tendo vista dos autos, nos prazos 
previstos no regulamento, o sujeito passivo, o Procurador da Fazenda 
Estadual, o relator e o revisor. 

Art. 16 - Na sessão de julgamento, a questão preliminar será decidida 
previamente, entrando-se na discussão e no julgamento da matéria principal, 
se rejeitada aquela ou se não houver incompatibilidade com a apreciação do 
mérito. 

Art. 17 - Das decisões da Câmara de Julgamento cabem os seguintes 
recursos: 

I - pedido de reconsideração à própria Câmara de Julgamento, desde que 
não seja admissível o recurso de revisão, quando atendidas, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

a) o julgamento anterior não tenha apreciado matéria, de fato ou de direito, 

~--------------------------------------------------------------



expressamente suscita_da. nos autos pelas partes, ficando o pE 
adstrito a essa circunstanc1a; . . . 

b) a decisão recorrida não tenha ~1do tomad_a por u~an1m1d~~e; 
c) 0 pedido se refira aPTA nao submetido ao nto sumano; 

11 _ recurso de revisão para a Câmara Especial, quando a de 
Câmara resultar de voto de qualidade proferido pelo seu Pr 
observada a ressalva prevista no § 3° deste artigo; 

111 - recurso de revista para a Câmara Especial, desde que n 
recurso de revisão, quando atendidas, cumulativamente, as : 
condições: 

a) a decisão recorrida seja divergente, quanto à aplicação da I' 
tributária, de outra proferida por Câmara do Conselho de Contrib1 
Estado de Minas Gerais; 

b) o recurso seja relativo aPTA não submetido ao rito sumário; 
IV - recurso de ofício para a Câmara Especial, quando a de 

Câmara de Julgamento resultar de voto de qualidade do P 
desfavorável à Fazenda Pública Estadual. 

§ 1o- Será liminarmente indeferido pelo Auditor Fiscal: 
1 - o pedido de reconsideração interposto sem a observância do 

nas alíneas "b" ou "c" do inciso I deste artigo; 
11 -o recurso de revista interposto sem a observância do disposto 

"b" do inciso 111 deste artigo; 
111 - o recurso de revisão interposto sem que a decisão recorri 

resultado do voto de qualidade proferido pelo Presidente da C2 
Julgamento; 

§ 2° - Não ensejará recurso de revisão ou de ofício a decisão torr 
voto de qualidade, relativa a: 

l - questão preliminar; 
11 - concessão de dedução de parcela escriturada ou paga apó 

fiscal. 
§ 3° - Quando houver decisão por voto de qualidade, independe 

da matéria por ele decidida e observadas as ressalvas contidas no 1 
anterior, o único recurso que caberá às partes será o de revisão c; 
preenchidos os pressupostos de cabimento para os demais. ' 

§ 4° - O recurso de ofício será interposto pela Câmara de Ju 
mediante declaração na própria decisão. 

§ 5° - O recurso de revisão interposto pela Fazenda Pública Est: 
admitido, prejudicará o recurso de ofício. 

§ 6° - Relativamente ao recurso de revista: 
I - a petição será instruída com cópia ou indicação precisa da 

divergente, sob pena de ser declarado deserto; 
li - não será conhecido se versar sobre questão iterativamente 



~\ ~ 

Pelo Conselho de Contribuintes ou solucionada em decorrência de ato 
normativo. 

~ 
1677 

Art. 18 - O recurso dirigido à Câmara competente para julgamento será 
apresentado com os fundamentos de cabimento e as razões de mérito. 

§ 1o- O recurso será encaminhado a Auditor Fiscal diverso daquele que já 
se tenha manifestado nos autos, o qual emitirá parecer fundamentado e 
conclusivo, salvo na hipótese do§ 1 o do art. 17. 

§ 2o- Cumprido o disposto no parágrafo anterior, o recurso será distribuído 
~ Conselheiro de representação diversa da do relator do acórdão recorrido e 
Incluído em pauta de julgamento. 

Art. 19- O prazo para interposição dos recursos previstos nos incisos I a 111 
do art. 17 é de dez dias contados da intimação do acórdão. 

§ 1o - O pedido de reconsideração, quando liminarmente indeferido ou 
quand? não conhecido, não interrompe o prazo para interposição de recurso 
de rev1sta. 

§ 2o - No caso de recurso interposto pela Fazenda Pública Estadual, o 
reco~rido será intimado, por via postal, a apresentar suas contra-razões, se o 
desejar, no prazo de dez dias contados do recebimento da intimação. 

Art. 20 - O recurso se admitido terá o efeito suspensivo, e, quanto ao 
efeito devolutivo: ' ' 

1- o pedido de reconsideração devolverá à Câmara de Julgamento apenas 
0 conhecimento da matéria não apreciada no julgamento anterior, nos termos 
da alínea "a" do inciso 1 do art. 17; 

11 - o recurso de revista devolverá à Câmara Especial apenas o 
conhecimento da matéria objeto da divergência; 

lll- o recurso de revisão devolverá à Câmara Especial o conhecimento de 
toda a matéria nele versada; 

IV - o recurso de ofício devolverá à Câmara Especial o conhecimento de 
~oda ~ matéria cuja decisão tenha sido contrária à Fazenda Pública Estadual, 
Inclusive aquela não decidida pelo voto de qualidade. 

Art. 21 - O regulamento disciplinará as hipóteses de tramitação prioritária 
do PTA. 

. Art. 22 - Entendendo assistir à parte direito quanto ao mérito da questão, a 
Intempestividade da impugnação poderá ser relevada pela Câmara de 
Julgamento, por ocasião da apreciação do recurso de agravo. 

Art. 23- São irrecorríveis, na esfera administrativa: 
r 1 

.- o indeferimento liminar de pedido de reconsideração, de recurso de 
evlsta ou de recurso de revisão; 

11 -a decisão de Câmara de Julgamento que: 
a) resolver incidente processual; 
b) negar provimento ao recurso de agravo; 
c) julgar questão prejudicial de conhecimento de pedido de reconsideração; 



d) julgar o mérito de pedido de reconsideração contra o recorrente, 
salvo se cabível recurso de revisão ou de revista; 
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111 - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito da questão ou 
questão prejudicial de conhecimento, em grau de recurso de revisão, de 
ofício ou de revista; 

IV - a decisão da Câmara de Julgamento sobre relevação de 
intempestividade. 

Art. 24 - Põem fim ao contencioso administrativo fiscal: 
I - a decisão irrecorrível para ambas as partes; 
11- o término do prazo, sem interposição de recurso; 
111- o indeferimento liminar de recurso; 
IV- a desistência de impugnação, reclamação ou recurso; 
V - o ingresso em juízo, antes de proferida ou de tornada irrecorrível a 

decisão administrativa. 
Art. 25 - Na falta de previsão legal, os atos do contencioso administrativo 

fiscal serão cumpridos nos prazos fixados em regulamento. 
Art. 26 - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei no 6. 763, de 26 de 

dezembro de 1975, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 131 - O Processo Tributário Administrativo - PTA - forma-se na 

repartição fiscal competente, mediante autuação dos documentos 
necessários à apuração da liquidez e da certeza de crédito tributário, com 
folhas devidamente numeradas e rubricadas. 

Parágrafo único - O pedido de reconhecimento de isenção ou restituição de 
tributo ou penalidade, a consulta e o pedido de regime especial formulados 
pelo contribuinte são autuados igualmente em forma de PTA. 

Art. 136 -A intervenção do sujeito passivo no PTA far-se-á diretamente ou 
por intermédio de procurador munido de instrumento de mandato 
regularmente outorgado. 

Art. 137- A instrução do PTA compete às repartições fazendárias, sob a 
supervisão e a orientação da Superintendência do Crédito Tributário- SCT. 

Art. 138 - Os prazos do PTA serão contínuos, excluindo-se na contagem o 
dia do início e incluindo-se o dia do vencimento. 

§ 1°- Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na 
repartição em que corra o PTA ou deva ser praticado o ato. 

§ 2° - Se a intimação se efetivar em dia anterior a ponto facultativo nas 
repartições públicas estaduais ou numa sexta-feira, o prazo começará a ser 
contado no primeiro dia de expediente normal que se seguir. 

Art. 139 - A inobservância dos prazos destinados à instrução, à 
movimentação e ao julgamento de PTA responsabilizará disciplinarmente o 
funcionário culpado, mas não acarretará a nulidade do procedimento fiscal. 

Art. 141 -Não é lícito ao sujeito passivo da obrigação tributária principal ou 
acessória dificultar ou impossibilitar, por qualquer meio, a entrega de 
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Art. 143 - As ações propostas contra a Fazenda Estadual sobre matéria 
tributária, inclusive mandado de segurança contra atos de autoridades 
estaduais, prejudicarão, necessariamente, a tramitação e o julgamento do 
respectivo PTA. 

Parágrafo único - Na ocorrência do disposto no "caput" deste artigo, os 
autos ou a peça fiscal serão remetidos, com a máxima urgência e 
independentemente de requisição, ao Procurador da Fazenda Estadual para 
exame, orientação e instrução da defesa cabível, importando esta solução 
final do caso na instância administrativa, com referência à questão discutida 
em juízo. 

Art. 144 - Constatada no PTA a ocorrência de crime de sonegação fiscal, 
os elementos comprobatórios da infração penal serão remetidos ao Ministério 
Público, para o procedimento criminal cabível, independentemente da 
execução do crédito tributário apurado. 

Art. 149 - O Conselho de Contribuintes compõe-se de doze membros 
efetivos e igual número de suplentes, nomeados pelo Governador do Estado 
para mandato de dois anos, permitida a recondução e observada a 
representação paritária. 

§ 1° - Os representantes dos contribuintes e respectivos suplentes serão 
indicados em listas tríplices pela Federação das Associações Comerciais, 
Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado de Minas Gerais -
FEDERAMINAS -, pela Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais-
FCEMG -, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -
FIEMG -, pela Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais- FAEMG 
- e pela Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de 
Minas Gerais - FETCEMG. 

§ 2° - Os representantes da Fazenda Estadual e seus suplentes serão 
indicados pelo Secretário de Estado da Fazenda entre os funcionários da 
ativa que se houverem distinguido no exercício de suas atribuições e 
lograrem êxito na avaliação prévia a que se refere o§ 3° deste artigo . 

§ 3° - Para subsidiar a nomeação dos membros efetivos e suplentes de 
ambas as representações, será realizada avaliação prévia de conhecimentos 
e de experiência em matéria fiscal-tributária, na forma em que dispuser o 
regulamento. 

§ 4° - Perde a qualidade de membro do Conselho de Contribuintes o 
representante da Fazenda Estadual que se licenciar para tratar de interesses 
particulares, exercer cargo em comissão, se aposentar, se exonerar ou for 
suspenso ou demitido de seu cargo efetivo durante o mandato. 

§ 5° - Caso não seja apresentada e aceita pelo Presidente do Conselho 
justificativa prévia, fundamentada e por escrito, caracteriza renúncia tácita ao 
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mandato: 

I - o descumprimento, por duas vezes a cada semestre, do prazo fixado em 
regulamento para a redação do acórdão; 

11 - o não-comparecimento de qualquer membro do Conselho a três 
sessões consecutivas. 

Art. 150- O Governador do Estado designará, para o período de um ano: 
I - entre os membros efetivos, o Presidente e o Vice-Presidente das 

Câmaras de Julgamento; 
11 - entre os membros efetivos de representação fazendária, o Presidente 

do Conselho de Contribuintes; 
111 - entre os membros efetivos de representação classista, o Vice-

Presidente do Conselho de Contribuintes. 
Parágrafo único - Quando a designação do Presidente das Câmaras de 

Julgamento recair em membro de uma representação, a Vice-Presidência 
será exercida por Conselheiro integrante da outra. 

Art. 151 - O Conselho de Contribuintes é dividido em três Câmaras, 
assegurada a composição paritária. 

Parágrafo único - As Câmaras terão igual competência, admitida a 
especialização por matéria. 

Art. 152 - Sempre que a necessidade do serviço exigir, poderão ser criadas 
outras câmaras, à vista de representação fundamentada do Presidente do 
Conselho ou do Diretor da Superintendência do Crédito Tributário - SCT -, 
dirigida ao Secretário de Estado da Fazenda. 

§ 1°- As Câmaras Suplementares serão instaladas por meio de resolução 
do Secretário de Estado da Fazenda e convocação de membros suplentes, 
podendo ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei. 

§ 2° - Os mandatos de membros nomeados para compor nova Câmara 
terminarão juntamente com os dos demais Conselheiros. 

§ 3° - As Câmaras de que trata o artigo terão duração limitada ao término 
do mandato dos respectivos membros, prorrogável, se necessário. 

Art. 153 - A Câmara de Julgamento é composta de quatro membros, sendo 
dois representantes dos contribuintes e dois representantes da Fazenda 
Estadual. 

§ 1° - Presidem a Primeira e a Segunda Câmaras de Julgamento, 
respectivamente, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho. 

§ 2°- A Terceira Câmara de Julgamento será presidida por Conselheiro da 
mesma representação do Presidente do Conselho. 

§ 3° - As Câmaras decidem por acórdão, salvo expressa disposição de 
regulamento, e só funcionam quando presente a maioria de seus membros. 

§ 4°- O acórdão será redigido pelo Conselheiro relator, salvo se vencido, 
hipótese em que o Presidente designará um dos Conselheiros cujo voto 
tenha sido vencedor, preferencialmente o revisor, para fazê-lo. 
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Art. 154 - Nas sessões de julgamento, o Presidente do Conselho ou 
de cada Câmara tem, além do voto ordinário, o de qualidade, no caso de 
empate. 

Art. 155 - O Conselho de Contribuintes organizará seu Regimento Interno 
que, homologado pelo Secretário de Estado da Fazenda, será publicado por 
decreto do Poder Executivo. 

Parágrafo único - O Regimento Interno disporá sobre a composição, o 
funcionamento e a competência das Câmaras e do Conselho Pleno do 
Conselho de Contribuintes. 

Art. 156 - A assistência da Fazenda Pública junto ao Conselho de 
Contribuintes será exercida por Procurador da Fazenda Estadual, na forma 
em que dispuser o regulamento. 

Art. 157 - Os membros do Conselho e os Procuradores da Fazenda 
Estadual são remunerados por sessão a que comparecerem, na forma e nas 
condições estabelecidas por decreto do Poder Executivo, em atendimento à 
necessidade dos serviços. 

Parágrafo único - Haverá somente uma sessão de julgamento por dia, em 
cada Câmara, independentemente da quantidade de PTAs incluídos em 
pauta, em decorrência da racionalização desta. 

Art. 168 - Findo o prazo de trinta dias da intimação ao contribuinte ou ao 
responsável, sem pagamento do débito nem apresentação de defesa, o 
funcionário responsável, nos dez dias subseqüentes, providenciará: 

I - certidão do não-recolhimento do débito e da inexistência de defesa; 
11- lavratura do termo de revelia e instrução definitiva do PTA; 
111 - apresentação dos autos à autoridade competente, para os fins de 

direito. 
Parágrafo único - A revelia importa reconhecimento do crédito tributário, 

cabendo à autoridade competente: 
a) exarar o despacho de aprovação ou cancelamento do AI; 
b) providenciar o encaminhamento do PTA para inscrição em dívida ativa. 
Art. 222 - O crédito da Fazenda Pública cujo pagamento não for realizado 

no respectivo vencimento sujeita-se à cobrança administrativa, até por meio 
de instituição financeira contratada segundo os princípios da Lei Federal no 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 
1987, a protesto e a inscrição em dívida ativa, sem prejuízo das medidas 
judiciais cabíveis. 

Parágrafo único - Compete ao Secretário de Estado da Fazenda 
regulamentar as formas de cobrança administrativa.". 

Art. 27 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contado da data de sua publicação. 

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 29 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial os arts. 
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132, 140, 169 e 170 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e os 
arts. 1° a 29 da Lei n° 7.164, de 19 de dezembro de 1977. 

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Marco Régis, relator- Djalma Diniz. 

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÕES 

- O Sr. Presidente despachou, em 22/12/99, as seguintes comunicações: 
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dando ciência do falecimento da Sra. 

Maria Rita Simões Braga, ocorrido em 19/12/99, em São Paulo, SP. (-Ciente. 
Oficie-se.) 

Do Deputado Alberto Pinto Coelho, dando ciência do aniversário de 61 
anos de emancipação político-administrativa do Município de Lagoa Santa. (-
Ciente. Oficie-se.) 

Do Deputado Sebastião Costa e outros, dando ciência de sua intenção de 
constituir a Frente Parlamentar Pró-Reforma Agrária Herbert de Souza -
Betinho, para implementar ações com vistas à efetivação da reforma agrária 
em Minas Gerais. (-Ciente. Publique-se.) 
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ATA DA 64a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 15/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo e Gil Pereira 
Sumário: Comparecimento- Abertura - 1a Parte: Ata -Questões de ordem; 

chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos - 2a Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: 
Questões de ordem; suspensão e reabertura da reunião - 2a Fase: Discussão 
e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Edson Rezende; 
aprovação - Requerimento do Deputado Paulo Piau; prejudicialidade -
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 705/99; discurso do Deputado 
Sebastião Costa; questões de ordem; chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para a continuação dos trabalhos; 
questão de ordem; prosseguimento do discurso do Deputado Sebastião 
Costa; questão de ordem; existência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Rêmolo Aloise, Eduardo 
Daladier e Alberto Pinto Coelho; questão de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para a 
continuação dos trabalhos- Encerramento. 

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

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho 
Silveira - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Álvaro Antônio 
- Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos 
Andrada -Antônio Genaro- Antônio Júlio- Antônio Roberto- Arlen Santiago-
Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Cristiano 
Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma 
Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Brandão 
- Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão- Elmo Braz- Ermano 
Batista - Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio- lrani Barbosa -
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 

~ Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria -
~~ Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -

v:-~~~ Márcio Kangussu - Marco Régis- Maria José Haueisen- Maria Olívia - Maria 
_ Tereza Lara- Mauro Lobo- Miguel Martini- Olinto Godinho- Pastor George-
;; Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo 
-~ Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro I 

~~~,--V_i_e-ir_a_-_VV __ a_n_d_e-rl_e_y_A_·v-il_a_. ________ A_b_e_rt_u-ra _____________________________ j 
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o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Às 9h15min, a lista de 

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

13 Parte 
Ata 

-O Deputado Luiz Tadeu Leite, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de 

plano, da reunião, porque não há número para o prosseguimento dela. 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada 

para recomposição de ·:quorum". 
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, em vez da recomposição de 

"quorum", conforme a solicitação do Líder Carlos Pimenta, sugiro que a 
reunião seja suspensa por meia hora. Acho que é o mais correto, porque 26 
Deputados, que seriam o número para a discussão, nós temos, com os 
Deputados em reuniões de comissões. Talvez fosse mais interessante 
suspender os trabalhos por meia hora. . 

o Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, a minha questão de ordem e 
para seguir o Regimento Interno. O Deputado Rêmolo Aloise solicitou a 
recomposição de "quorum". De acordo com o Regimento, deve ser cumprido 
isso. 

O Deputado Durval Ângelo - Mas o Regimento também prevê a suspensão 
dos trabalhos. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência solícita ao Sr. 
Secretário que proceda à chamada dos Deputados, para recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Luiz Tadeu Leite)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 38 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para o prosseguimento dos nossos trabalhos. 
23 Parte (Ordem do Dia) 

1a Fase 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 1 a Fase da 23 Parte da reunião, com a apreciação de pareceres e 
de requerimentos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que 

suspenda os nossos trabalhos por 15 minutos, para tentarmos um 
entendimento com a Oposição. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, nós também íamos pedir a 
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suspensão dos trabalhos, e eu gostaria de solicitar à Presidência da 
Casa, para que possamos chegar a um acordo, que convocasse o relator do 
Projeto de Lei n° 705 no 2° turno, para que, num primeiro momento, ele 
fizesse uma explanação sobre as modificações que estão sendo 
apresentadas ao projeto. 

Embora essas modificações tenham sido apresentadas ontem, à noite, na 
Comissão de Fiscalização Financeira, somente sete Deputados tiveram 
acesso a essas informações. Setenta Deputados não sabem quais são as 
repercussões das modificações dessas emendas que estão sendo 
apresentadas ao projeto, que reputo da maior importância para o Estado de 
Minas Gerais. 

Então, no primeiro momento, mesmo estando suspensa a reunião, gostaria 
que tivéssemos uma explicação sobre isso. Depois, seria preciso um tempo 
para que as bancadas se reunissem e deliberassem a respeito do assunto. O 
PSDB tem representante na Comissão de Fiscalização Financeira. Depois 
das explicações, para que possamos ter acesso às informações, vamos nos 
reunir com nossos representantes. Gostaria de perguntar a V. Exa. se as 
modificações que estão sendo apresentadas hoje são só as que foram 
apresentadas na Comissão ou existe alguma proposta de emenda 
apresentada à Mesa, em 2° turno, para que tenhamos uma visão global. 
Penso que estamos sendo surpreendidos de ontem para hoje, e pode vir 
outra surpresa. Temos de fazer uma análise global das modificações que 
estão sendo apresentadas ao Projeto de Lei n° 705/99. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, ontem tentamos um acordo com a 
base do Governo, que tenta votar apressadamente esse projeto. E, como 
bem disseram hoje os noticiários em Belo Horizonte, parece que é para 
preencher o rombo do Governo, que deve ser grande, dada a pressa para 
aprovação do projeto. Estamos surpresos com essa reunião da Comissão de 
Fiscalização Financeira, e esse rombo tem de ser preenchido de qualquer 
maneira. E, depois de discutirmos as 129 novas taxas e retirarmos algumas, 
vêm agora, em 2° turno, novas taxas. E estamos ainda aguardando 
surpresas no Plenário, dada a voracidade do Governo neoliberal, que quer 
taxar tudo, colocar impostos em tudo, para, como disse o Secretário da 
Fazenda, Sr. Trópia Reis, equilibrar as contas do Governo, preencher o 
rombo nas suas contas. Serão penalizados todos em Minas Gerais. E, pelo 
que estamos vendo, não conhecemos tudo, porque isso que ocorreu ontem à 
noite avança agora sobre o DPVAT. Penso que seria equilibrado e de bom-
senso encerrarmos esta reunião. Não há possibilidade de um acordo nesta 
reunião da manhã, depois de sermos surpreendidos dessa forma. Tiramos 
algumas taxas, e outras vieram. Virão outras, em Plenário, que já estão 
anunciadas para o 2° turno. Não é possível. Não há acordo que resista a uma 
voracidade como essa. Não há acordo que resista a um "boeing a jato" como 

-~~-----------------------------------------------------------------
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esse, que quer passar atropelando a todos nós. Não permitiremos ser 
atropelados dessa maneira. Por isso, quero apelar para base do Governo 
para que nesta manhã encerremos a reunião, porque precisamos avaliar as 
novas propostas do Governo e as novas taxas. Temos de saber o que vai ser 
colocado em Plenário, porque não está claro, ainda, se novas taxas virão, 
além daquelas que a Comissão de Fiscalização Financeira recebeu na noite, 
ou na madrugada, não sei bem a que horas. Estamos aguardando o 
representante da Oposição para saber a que horas ocorreu a reunião da 
Comissão de Fiscalização Financeira. Sei que surgiram mais taxas para 
serem cobradas do contribuinte de Minas Gerais. 

Creio que a reação pública já se faz notar pela imprensa. Hoje pela manhã, 
foi clara a reação das pessoas. São taxas para cobrir o rombo desse 
Governo que demonstra a verdade neoliberal, que demonstra o seu mando. 
O mando vem com mais taxas e impostos sobre a população. Essa é a lógica 
neoliberal. Alguns governos demonstram o mando militar, mas esse 
demonstra a sua força com a cobrança de mais taxas. Isso não vai para o 
código de saúde, para o código sanitário, como alguns estão pretendendo 
demonstrar. A verdade está na mensagem do Governo, ou seja, essas taxas 
são para equilibrar as contas. Mas o povo não está enganado, já está 
dizendo que é para tapar um rombo que o Governo tem. 

Apelo para o bom-senso da bancada do Governo. Vamos encerrar esta 
reunião para que a Oposição tenha tempo de avaliar o que foi recebido na 
Comissão de Fiscalização Financeira e para que a base do Governo nos fale 
o que virá a Plenário, para que não sejamos surpreendidos, como fomos 
surpreendidos pela reunião de ontem à noite. Espero que esta reunião seja 
encerrada para que a Oposição tenha tempo de avaliar essas novas taxas 
que a Comissão de Fiscalização Financeira recebeu na noite de ontem. Muito 
obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputados 
que me precederan levantando questões de ordem, gostaria, na qualidade de 
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e em nome de todos os 
colegas integrantes dessa Comissão, inclusive o Deputado Mauro Lobo, de 
dizer, em primeiro lugar, que a reunião foi previamente marcada e 
transcorreu dentro da normalidade possível e dentro daquilo que dita o nosso 
Regimento Interno. Em segundo lugar, gostaria de elucidar os fatos. Sem 
dúvida nenhuma, um projeto de tamanha complexidade sempre suscita o 
nosso concurso e a nossa intervenção. E não foi diferente com os próprios 
Deputados da Oposição. Ontem, na Comissão de Fiscalização Financeira, 
foram apresentadas cinco emendas. Duas delas foram da Oposição. Trata-se 
de contribuições valorosas da Deputada Elbe Brandão e do Deputado Miguel 
Martini, que lá representa a Oposição, juntamente com o Deputado Mauro 
Lobo, nosso Vice-Presidente. Não foi feito absolutamente nada de 
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extraordinário. Os Deputados que lá estiveram e apresentaram suas 
emendas o fizeram com a consciência tranqüila e com a intenção de 
melhorar o projeto. Não foi diferente, também, com o Deputado João Batista 
de Oliveira, que, na manhã de ontem, preconizava para todos nós que 
poderíamos avançar em alguns aspectos do projeto. E assim fez o Deputado 
João Batista de Oliveira na Comissão. Portanto, não houve nada de 
extraordinário. É evidente que a suspensão da reunião por alguns instantes 
propiciará àqueles Deputados que não tiveram oportunidade de comparecer 
à reunião, porque estavam em Plenário ou com outros afazeres, analisar 
melhor o projeto. A reunião foi por volta das 19 horas, estava previamente 
marcada, e todos os Deputados, por meio da Internet ou da assessoria desta 
Casa, têm acesso às comissões. Aproveito para dizer que hoje temos 
reuniões marcadas para as 15 e as 21 horas. Todos os Deputados sabem 
que estamos num esforço concentrado. Não há nenhum aspecto 
extraordinário. Espero que o que tem ditado até agora os compromissos, ou 
seja, o esforço que tem sido feito entre a base do Governo e a Oposição, 
prevaleça. É evidente que essas emendas, insisto, duas delas apresentadas 
pela Oposição, são contribuições ao projeto, portanto não há como falar de 
algum fato extraordinário. 

Isso seria cercear o direito dos Deputados de intervir nesse projeto e de 
melhorá-lo. Espero que prevaleça o bom-senso e a compreensão. Que o 
esforço que estamos fazendo logre sucesso para que possamos, até sexta-
feira, encerrar os nossos trabalhos. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria de fazer uma pequena 
correção no pronunciamento do nosso Líder da Minoria, Deputado Carlos 
Pimenta, para que não haja nenhuma dúvida por parte da opinião pública. 
Nessa questão das taxas, não há acordo, e ele citou essa palavra. A palavra 
entendimentos seria a correta. Sobre novas taxas, não há acordo por parte 
da Oposição. Falo em nome da Vice-Liderança do PFL e até em nome da 
Liderança, já que o nosso Líder não se encontra presente. 

Gostaria também de reforçar o raciocínio do Deputado João Leite. Ontem, 
à noite, fizeram-se cinco emendas: duas, segundo o Deputado Márcio Cunha, 
são da Oposição, mas três não são. Ninguém sabe se a tal "narcotaxa" está 
embutida naquele projeto. Gostaria de avisar, de antemão, que, se ela estiver 
ali, possivelmente, não vamos encerrar os trabalhos neste ano. Isso é 
indecente, é imoral, e não podemos compactuar com a imoralidade. Essas 
novas taxas estão sendo criadas independente da autorização do Governo 
Federal, que não está preparado. O Governo está se antecipando a uma 
coisa, visando simplesmente à arrecadação, fazendo com que essas taxas 
desçam goela abaixo da sociedade mineira, porque não foram discutidas. 
Precisamos de tempo para analisar isso, sob pena de votar projetos danosos 
para a sociedade. E esse não é o papel de um parlamento que representa o 

~--------------------------------------------------------~ 
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povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

o Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é lamentável 
ouvir o pronunciamento de alguns Deputados que estão muito mal-
informados sobre a reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, 
marcada ontem, pela manhã. Não se reuniu, em hipótese alguma, sem se 
fazer o que o Regimento Interno determina. Talvez por falta de 
conhecimento, esses Deputados estão totalmente equivocados sobre as 
emendas que lá foram aprovadas. Tenho certeza absoluta de que, quando 
tiverem conhecimento delas, vão achar que o projeto vem somar, e não 
diminuir. Tanto isso é verdade, que eu, como relator, acatei algumas 
emendas do PSDB e do PFL. Então, quando um Deputado diz que 
desconhece as emendas apresentadas por partidos da Oposição, 
lamentamos profundamente, porque tudo foi feito segundo um processo 
democrático e com a devida discussão. 

Sr. Presidente, tendo em vista a falta de "quorum", solicito o encerramento 
dos nossos trabalhos. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, chegamos a um impasse. 
Pelas manifestações dos Deputados João Leite e Paulo Piau, ficou bem clara 
a posição da Oposição, que precisa de tempo para conhecer as emendas. 
Estamos de acordo com o Deputado Rêmolo Aloise, mas a Oposição precisa 
de mais tempo para estudar essas emendas. 

Estamos sabendo que vão entrar outras emendas no 2° turno, sem parecer. 
Então, para que possa haver entendimento, para que não haja obstrução 
absoluta, radical, solicito o encerramento, de plano, da reunião, ou, na pior 
das hipóteses, que V. Exa. declare suspensa a reunião "sine die", mas 
termine a reunião ainda pela manhã, para que, até as 2 horas da tarde, 
tenhamos um posicionamento. 

o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, lamento 
profundamente que o Governo do Estado esteja chegando ao final do ano 
tendo de criar taxas e mais taxas para sobreviver. Nós, que participamos 
ativamente da CPI do DETRAN, da CPI da Carteira de Habilitação, 
entendemos que nossa proposta foi colocada ainda no meio do ano e 
apresentamos números oficiais que mostram que o Rio Grande do Sul, que, 
em relação a Minas Gerais, tem a metade de veículos, terminou o ano 
passado com um superávit de quase R$300.000.000,00, sendo que este 
Estado, com o dobro de veículos, teve um superávit de quase 
R$40.000.000,00. Vejam que Minas está perdendo, no mm1mo, 
R$260.000.000,00, com a falta de responsabilidade administrativa do 
DETRAN, com a falta de olhar o horizonte de quem administra esse órgão e, 
principalmente, com a bagunça generalizada, colocada pelo próprio Tribunal 
de Contas, em relação à área administrativa e à área de informática, que, na 
verdade, não sabem sequer quantas novas carteiras de habilitação existem 
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em Minas Gerais. Sabem o número total, somando as carteiras novas, 
as renovadas e as transferidas, mas não sabem quantas de cada, sendo a 
taxa que se paga diferente para cada uma delas. Por isso, lamentamos que o 
Governo do Estado de Minas Gerais tenha de criar taxas e mais taxas, para 
cobrir um rombo, até mesmo com dificuldades para pagar o décimo-terceiro 
do funcionalismo, que tem a expectativa e vai pedir ao velhinho barbudo, 
Papai Noel, que o ajude a receber até o dia 30 de dezembro, para que aquele 
que trabalha não vire o ano com o bolso vazio. Por isso, nós, da Oposição -
ou que fomos tachados de oposição, mesmo antes de iniciarmos os nossos 
trabalhos nesta legislatura, nesta Casa -, estamos nos colocando 
radicalmente contra essas taxas. É claro que sabemos que elas serão 
aprovadas em 2° turno, já que a Maioria está com o Governo, não sei por 
quê. Posso imaginar, apenas, já que fui do Executivo, em Juiz de Fora. Ali, 
quando um Vereador começava a obstruir muitas coisas, nós o chamávamos 
e perguntávamos o que queria: "Ah! Preciso de um mata-burro em tal bairro". 
Nós lhe dávamos o mata-burro, e ele votava a nosso favor. Então, acho que 
a coisa funciona por aí. Não estou garantindo, mas acho que é por aí. 

Então, ficam aqui registradas as minhas palavras em relação ao rombo do 
DETRAN. Reafirmo ao Dr. Ronaldo, Diretor do DETRAN, que me mandou 
uma carta até muito "delicada" - com palavras um pouco pesadas, mas 
acredito que não tenha sido ele quem a escreveu: o seu DETRAN é uma 
bagunça generalizada, em que se perdem no ano, pelo menos, 
R$300.000.000,00, em um Estado que está com as mãos no bolso e com o 
bolso vazio. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Antônio Roberto- Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer 
alguns comentários, que julgo muito oportunos, sobre essas taxas. A 
Oposição tem feito muito palanque em torno dessas taxas, mas, com toda a 
sinceridade, ela está entendendo o sentido desse projeto. O que não 
podemos ver é as Secretarias passarem pelo ridículo de não ter condições de 
trabalhar. Essas são taxas anuais, às quais os Secretários têm necessidade 
de recorrer. Isso não significa que elas serão cobradas, mas que podem ou 
não ser cobradas. É um recurso de que o Governo terá de lançar mão para 
não passar pela situação calamitosa que vimos na administração passada de 
Eduardo Azeredo, quando não havia condições de pagar as contas de 
energia elétrica. Isso ocorreu na Secretaria da Saúde e em outras 
repartições. Aquilo foi ridículo. Não é possível chegar a uma situação dessas. 
Isso é palanque da Oposição, mas nós, da Situação, não podemos aceitar 
isso, pois essas são ponderações injustas, que têm realmente o sentido de 
oposição. A Situação, hoje, é racional. Tudo que for interessante nós 
aceitamos. É o que tem havido nesta Casa. 

Nunca vi nenhum dos Deputados da Oposição, principalmente os amigos 
do PFL, com quem temos uma amizade toda especial e que gozam de um 
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alto conceito nesta Casa, como Sebastião Costa, Paulo Piau, Alberto 
Bejani e outros grandes Deputados que há nesta Casa, vir aqui e pedir 
desculpas à opinião pública por terem em seus quadros Hildebrando Pascoal. 
Aliás, há dois ou três dias um amigo me questionou isto: "Deputado, nunca vi 
uma fala do senhor nesse sentido: um homem que chegou a serrar pessoas 
vivas!... É o maior absurdo que já vi de um Deputado". Nunca vi esses 
grandes Deputados, como são considerados nesta Casa, que tanto 
prezamos, de tão alto conceito, com sua seriedade e sinceridade, usar da 
palavra para falar sobre isso. Esse meu amigo pediu que eu me manifestasse 
nesse sentido. 

Então, estou lembrando aos Srs. Deputados da Oposição, que são tão 
brilhantes, Alberto Bejani, Paulo Piau e outros mais, que pelo menos 
apresentem sua posição sobre esse fato, porque é ridículo, é o que há de 
mais abominável na pessoa humana cortar pessoas com serra. E esses 
Deputados nunca apareceram aqui para falar sobre isso. Agora, vêm aqui ser 
defensores de uma situação que, na verdade, sabem que tem sentido, pois a 
taxa poderá ser usada ou não, e sabem que têm em nosso Governador 
Itamar Franco um homem sério, um grande administrador, que sabe ver o 
que é melhor. O que não podemos é deixar as repartições públicas, as 
secretarias sem nenhum recurso para usar. Isso é palanque da Oposição. 

Quéro que V. Exas. analisem isso de uma maneira bem clara para encerrar 
esse assunto. São essas as considerações que eu gostaria de fazer, Sr. 
Presidente. Muito obrigado. 

O Deputado Sebastião Costa -Acho até que faria jus ao art. 164, mas, com 
a liberalidade de V. Exa., não usarei do tempo previsto nesse dispositivo 
legal. Quero, inicialmente, responder ao Deputado Antônio Roberto, pessoa 
pela qual temos muito respeito, que em política não se aplica a figura de 
linguagem que me parece ser a metonímia, quando se toma a parte pelo todo 
e o todo pela parte. 

Quero lembrá-lo de que o Deputado a que ele se referiu não mais pertence 
ao meu partido, porque foi expulso dele. Também não estou cobrando dele 
nem do seu partido nem de V. Exa. o comportamento de todos os membros 
do seu partido. Sabemos que no partido temos um Senador de Brasília, 
amigo do Presidente Collor, que tem ligações com a construção de prédios 
públicos, mais precisamente, de tribunal. Não estamos cobrando isso, porque 
estamos entendendo que estamos discutindo a questão mineira. O PFL de 
Divino não tem nada a ver com o PFL do Acre. O PFL de Uberaba não tem 
nada a ver com o PFL do Acre, pelo menos em tese. 

Agora, o Deputado a que ele se referiu não mais pertence aos nossos 
quadros. E não podemos admitir em política a figura de linguagem que toma 
a parte pelo todo e o todo pela parte. Temos de analisar a conduta e a 
performance de cada um. 
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Por outro lado, Sr. Presidente, gostaria de lembrar que nosso 

comportamento tem se pautado na linha com a qual, entendo, o Dr. Antônio 
Roberto também comunga: a do caráter. Nós o respeitamos por ele ser de 
caráter. Somos tachados de Oposição pelo fato de cobrarmos coerência, mas 
coerência pode-se cobrar da gente, nós respeitamos. 

Entendemos que este é um debate democrático, sabemos perfeitamente do 
comportamento que ele teve quando se votou aquela questão do IPVA aqui. 
Eu votei favoravelmente, pensei que estava votando o fim da necessidade de 
ajustes de caixa do Governo. 

Achei também que, naquele momento, o Governo que apoiei e apoiava se 
equivocou ao mandar aquele projeto no final de ano. Agora, o Governo atual 
faz a mesma coisa, manda um projeto polêmico, camuflado, porque está 
dizendo que altera. A emenda está dizendo que altera. Alterar é modificar 
fato já existente. Quando se diz: "criar outras cento e tantas taxas", deveria-
se dizer: "altera e cria tantas outras taxas". Vamos discutir os valores, a 
necessidade do Estado, a posição da Oposição, o respeito à posição da 
Situação. Agora, usar a parte pelo todo ou o todo pela parte seria, no mínimo, 
imprudente nesta ocasião, Sr. Presidente. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência vai 

suspender a reunião para entendimentos entre as Lideranças sobre a 
apreciação da matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos 
trabalhos. 

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

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à 1 a Fase, a Presidência 

passa à 2a Fase da 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da 
matéria constante na pauta. 

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

Rezende, em que solicita seja mantida a preferência regimental na 
apreciação das matérias da pauta. Em votação, o requerimento. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que 
solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 
705/99 seja apreciado em último lugar. Tendo em vista a aprovação do 
requerimento do Deputado Edson Rezende, fica prejudicado o requerimento 
do Deputado Paulo Piau. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 705/99, do Governador do 
Estado, que altera a Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A 



Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projet< 
f a do vencido em 1 o turno, com as Emendas n s 1 a 5, que apresE 
d~~~ussão, 0 projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado S 

Costa. "d t s D t d o Deputado Sebastião Costa - Sr. Pres1 en e, rs. epu a os, se1 
nhores conhecendo e tendo convivido num passado bem recent' 

~~putad~ Anderson Adauto - h~je Pre_sidente da Assembléia Legi~ 
conhecendo suas diversas mamfestaçoes e acompanhando calma1 
manifestação do Deputado, no Governo passado, pensamos que es1 
trazendo uma grande contribuição para a Assembléia Legislativa, 
naquela oportunidade, chegamos até a gravar na memória algun 
palavras que, permanentemente, eram usadas aqui como as exr 
"final de ano", "final de exercício", "afogadilho", "não se vota 
importante num período de final de exercício". Esse era o discurso 
anos atrás. 

o que aconteceu? Quando chegou esse projeto do Goverr 
resumidamente, na sua ementa, diz que altera taxas, altera lei, 
preocupados. Como é que altera e aparecem tantas outras taxa 
alteração é essa? Seria a alteração das taxas já existentes num nú1 
quase 200 e a inclusão de outras, ou seja, criação de tributos pelo ( 
atual que criou inúmeras outras taxas. 

Mas a ementa não mencionava isso, referia-se apenas à alteração 
à tabela de taxas. O que procuramos fazer? Apresentamos ;: 
requerimento à Presidência da Casa, o qual, em síntese, propunha 
coisas, porque o objetivo não era outro senão o de dar oportunic 
Governador de Estado de confirmar se, de fato, era mesmo aquilo 
desejava, ou seja:(- Lê:) 

"O Deputado que este subscreve, na forma regimental, considerand 
1° - as inúmeras e acentuadas manifestações de repúdio apres 

pelo Exmo. Sr. Governador do Estado contra medidas governamen 
redundem em aumento da carga tributária; 

2° - as inúmeras e não menos acentuadas promessas de campa 
então candidato e hoje Governador Itamar Franco, no sentido de 
sociedade poderia ficar tranqüila porque em seu governo não 
cobrança de tributos, taxas ou quaisquer outras formas de arrecad; 
máquina estatal que atingisse segmentos sociais considerados pri 
para o desenvolvimento do Estado; 

3° - a de?laração d? Ex~o. Sr. Governador dando conta de que n~ 
que o proJeto remet1do a Assembléia continha cobrança de taxa 
outras, de asilos e similares, bancos de olhos, posto de coleta de 
bem como que n~o ~abia nem mesmo dos valores apontados pela ç 
elaborada pelos tecn1cos da Secretaria da Fazenda; 
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de~ - a matéria publicada pelo Di á rio Oficial, edição de sexta-feira, 1 o de t 
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G embro passado, sob o título "Cobrança de taxas será revisada _ 
p ov:rnador quer debater a reformulação dos projetos", pela qual o próprio 
d residente desta Casa informa que "o Governador não tinha conhecimento 
se algu~as distorções na cobrança dessas taxas, principalmente pelas 
ec:etanas de Agricultura, Fazenda e Saúde"; 

líd5 - que o Presidente desta Casa Legislativa, em passado recente e como 
e ~r do. PMDB, sempre acusou a prática useira e vezeira dos governos 
lus adua1s que teimam em remeter à análise dos Deputados, no apagar das 
P z:s de uma sessão legislativa e às vésperas de recesso parlamentar 

ProJeto~ em regime de urgência cujos conteúdos exigem acurada e 
ercucJente discussão· 60 ' n - ~u.e é de se esperar que o Exmo. Sr. Governador, retornando de 

p e~es~anas e constantes viagens e mais tranqüilo após a azáfama gerada 
e a. distribuição das missões relativas à embaixada brasileira em Paris e ao 

escrt· · . J '.ono de representação do Governo do Estado na c1dadedo Rio de 
SaneJro, tendo tomado conhecimento das distorções ao projeto feitas pelas 
s ~cr~tarias sob sua direta supervisão chame a si a responsabilidade de 

0 ~cJonar tal impasse, requer: 
d ~ - que a Presidência desta Casa, em coerência com que sempre 
E e tendeu nos seus quatro mandatos, solicite ao Ex mo. Sr. Governador do 
~~do que r~tire de tramitação o Projeto de Lei no 70.5/99;. . . . 

d - que seJa remetida ao Chefe do Poder Executivo cop1a do mte1ro teor 
este requerimento. 
~ala das Reuniões, 13 de dezembro de 1999". 

trat sse requerimento, Srs. Deputados, foi por nó~. apresent~do porque se 
ava de uma oportunidade que entendia de perm1t1r ao Pres1dente da Casa 

<: : ao Poder Legislativo propiciar ao Governo do Estado, mais precisamente 

':::
t~.--

1
1 i 0 ~overnador - que, segundo o noticiário, ignorava algumas das taxas 

nsendas t · · I - · · -radic . naquela mensagem - reexami~a~ a ma ena. ~so nao. e .opos1çao 
~ t 

1 

ai, e oposição inteligente, é opos1çao que deseJa contnbUJr com o 
~ Pe e~pectador, com aquele que paga. Hoje, no Estado de Minas Gerais, a 
! d art,r da inserção dessas taxas parece que estaria liberado apenas o direito 
~ Pe respirar. Estaríamos pagando _ e pagando muito - o restante, pagando 
~ ara Prat· d d M · G · ~ C Jcar qualquer ato no âmbito do Esta o e mas era1s. . . 
~ a oncedemos aparte ao Deputado Alberto Bejani, uma vez I. 

~ guarda h C . A • t ~ Vida va á algum tempo ao microfone. om a expenenc1a _qu.e em, com a 
.~ c Parlamentar e com a sua experiência de homem publico, temos a 
~ s:~e.z~. de que ele tem uma grande contribui.ção .a dar, já que tem 
~ Pro SibJIJdade. Ele sabe que não é cobrando mu1to tnbuto que estaremos 
~ P 

1 

movendo o desenvolvimento, é aplicando bem os recursos arrecadados 
Jcminhos legais. Temos a certeza de que o Deputado tem uma grande 
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contribuição a dar e, por isso, concedemos-lhe aparte. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado 
Sebastião Costa. A recíproca é verdadeira. Gostaria apenas de deixar bem 
claro que o Projeto de Lei n° 705, que já ganhou até o nome na imprensa de 
Boeing 705, pela velocidade com que chegou a esta Casa, pela velocidade 
com que está sendo passado pelas comissões, enfim, pela rapidez com que, 
acredito, deverá ir até para o livro de recordes, o "Guiness" ... Gostaria de 
deixar bem claro que nós, que já declaramos nosso voto no dia de ontem, 
somos radicalmente contrários à criação de taxas. No Brasil, os governos têm 
mania de achar que quem tem que corrigir os erros que eles cometem é o 
povo, de achar que criar novos impostos, tributos, taxas é a solução para o 
Brasil. Já temos 54 tributos neste País. Aliás, na cidade de Petrópolis, já são 
55, porque lá existe o imposto do rei: 2% de tudo o que se compra e o que se 
vende em Petrópolis é para pagar a mordomia do rei, para ele andar de 
Mercedes-Benz, para andar de carruagem, para morar em um palácio. Se ele 
comer um caviar, quem paga é o povo. Acho que os governos, e agora vou 
falar no singular, o Governo de Minas tem um homem responsável, tem um 
homem honesto, tem um homem que tem boa intenção, embora o velho 
ditado afirme que de bem-intencionados o inferno está cheio. 

Estamos querendo saber até quando vamos pagar por erros do Governo. 
Vou dar um exemplo a V. Exa., aos que nos assistem pela TV Assembléia e 
aos Deputados que se encontram no Plenário: só em Juiz de Fora, há 16 
cargos de confiança do Sr. Governador sendo pagos pelos cofres públicos, 
numa média salarial de R$5.000,00. 

Para ser possível manter a mordomia de pessoas que trabalharam na 
campanha, o povo tem que pagar taxas? É taxa daqui, é taxa dali, e vem 
mais. A população terá que pagar outra taxa, que será transformada em 
revólver, para a Polícia tomar conta de nós. Será que, além de tudo o que já 
pagamos, vamos ter que comprar espingarda para a Polícia tomar conta do 
povo mineiro? 

Às vésperas da santa confraternização do Natal, quando temos que dar as 
mãos, de coração aberto, até mesmo àqueles que tentaram nos prejudicar 
durante o ano, na expectativa de fazer novos amigos, entristece-me ter que 
engolir projetos apresentados nesta Casa de última hora. 

É bom que você que está nos assistindo anote que nós, do PFL e do 
PSDB, estamos contra todas essas taxas, mas que somos a minoria nesta 
Casa. A maioria é a favor. O projeto vai ser aprovado, estejam certos. 
Podemos ficar aqui até o dia 31 de dezembro falando contra, mas, faltando 2 
minutos para passar para o dia 1 o de janeiro, o projeto das taxas será 
aprovado e, depois, sancionado. E o resultado? Vocês terão que pagar. 

Isso é só o começo. Falta uma semana para o tal recesso, e escrevam o 
que o Deputado Sebastião Costa está falando e o que eu estou dizendo 
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neste aparte que ele me concedeu: está para ser aprovada nesta Casa 
uma nova taxa. Além de um sem-número de taxas que estão sendo criadas, 
vocês terão que pagar taxa para a compra de armas para a Polícia Civil 
combater bandidos. Ora, para combater bandido, é necessário que, primeiro, 
se prenda um bocado de gente que está dentro da corporação. Há gente 
honesta? Há, mas há muito bandido também. Têm que ser presos. Como um 
bandido vai combater o outro? 

E nós ainda vamos ter que pagar uma taxa para comprar espingarda, 
garrucha, sei lá o quê? Ora, dependendo do policial que chamamos ao 
sermos assaltados, é preferível chamar outro bandido para nos defender. É 
arriscado ele levar mais de nós que o bandido. E ainda temos que pagar taxa 
para a Polícia? 

Além do projeto "Boeing 705", empurram-nos outro, goela abaixo. Anotem, 
amigos: o PFL, que é racional e de Oposição, e o PSDB estão radicalmente 
contra a criação de taxas. É o presente de Papai Noel que vocês estão 
recebendo do Governador Itamar Franco. 

Além dos cargos de confiança, a que já me referi, o Governador mandou 
também o José Aparecido para a França. 

Sabe quem vai pagar? Vocês que estão nos assistindo, porque é tudo 
pago. Está na França, curtindo, "merci beaucoup", "missiê aparecidê" e quem 
"paguê" e o "brasilê" que mora em Minas "Geraizê". 

Tudo isso estamos colocando nesse final de ano, para que os senhores 
entendam que nós representamos a minoria. Tenho grande admiração pelo 
Deputado Sebastião Costa, que me concedeu aparte e com quem tenho 
aprendido muito. Tenho aprendido muito também com o Deputado Durval 
Ângelo. Vejam a coerência do PT, que vota a favor da taxa. Ele sempre foi 
contra qualquer coisa que pudesse atingir o povo. No entanto, hoje, o PT é a 
favor da taxa. Mudou? Não sei. 

Nostradamus tinha razão. No final do século íamos ver coisas que não 
tínhamos visto ainda. O PT, a favor da taxa; o povo tem de pagar, e outras 
coisas que temos visto. 

Ontem fui vaiado quando defendi a não-criação de taxas. Fui vaiado pelas 
galerias desta Casa. Meu Deus, será que o povo quer pagar mais taxas? Em 
rápidas pinceladas, Deputado, para lhe passar novamente a palavra, gostaria 
de dizer, findando essa matéria, o projeto de lei "Boeing" 705, no qual o PFL, 
racional, vota contra. O PSDB vota contra. E dizer a vocês que estão nos 
assistindo, iremos tirar uma cópia do placar eletrônico, da votação que vai 
acontecer, não sei se hoje, amanhã, ou depois de amanhã - depende -, para 
mostrar a vocês quem que está a favor das taxas. 

A pressão da minoria fez com que se retirasse a taxa de asilo. Asilo e 
similar. Para mim, similar de asilo é cemitério. Fazer o que depois do asilo. 
Jogar bola? Ir para a piscina comunitária? Fazer um turismo? Coitadinho dos 
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velhinhos. Iam cobrar taxa de banco de leite materno. Taxa de banco de 
sangue. Iam cobrar laxa de quem tosse doar sangue. Esses absurdos só não 
são maiores, porque nós obst~uímos e consegu1mos negoc1ar. Em relação ao 

resto não conseguimos negoc1ar. ~ Você que faz "pizza" vai pagar _taxa. Voce que faz congelado, vai pagar. 
Quando você fizer "pizza", que e congelada, vende ela quente para não 

pagartaxa. .~ . Finalizando, Deputado SebastJao Costa, quero aprove1t~r a oportunidade 
para desejar um Feliz Natal a todos, um ~no Novo com mu~ta alegria, e dizer 
ao Governador Itamar Franco que o Papal Noel que ele esta dando para nós 
realmenle, é um Papai Noel de saco cheio de taxas. Obrigado, Deputado. ' 

o Deputado Sebastião Co~ta - Agradecemos ~ aparte do D~putado Alberto 
Bejani, a sua preocupaçao, a sua c~pac1dade de smtese, 

0 
seu 

conhecimento sobre o projeto. Podemos ad1antar, Deputado, que até mesmo 
as suas colocações em francês são compatíveis com o momento em que 

estamos vivendo. Se de um lado quer arrecadar, de outro quer gastar. V. Exa. tem toda a 
razão na associação que faz_ entre um gr~po. de privilegiados da nossa 
querida Juiz de Fora com a c1dade de Petropol1s, onde estaria residindo 
tamilia real; também tem semelhança entre si, ou seja, lá está um grupo ~ 
que a história rese:vou um pnvJie~l?.-. mas a h1stona passada. A história 
contemporânea esta reservando prJVJiegJos a outra localidade e a outro t"p - d . d I O 
de pessoa. V. Exa. tem razao quan o assoc1a essas uas questões. 

Antes de conceder aparte ao Deputado Paulo Piau, queremos lembrar 
tivemos um consenso na bancada, quanto a oferecer à Assembi~e 
Legislativa e ao Governador Itamar Fran"? oportunidade de rever 0 pro·=:~ 
que ele havia encammhado - alias, ate entao parecia que era a 

1 

· c p · • . sua assessona - a esta asa. orem, com a permanenc1a do projeto de le1· t 

C 
t 

.t 
1 

t . nes a 
asa e com a pressa com que ram1 a, e e es a ultrapassando tod 

limites de velocidade possíveis. Talvez, se esse projeto de lei pudes os os · · d · b I' · . se ser 
s1ntet1za o em uma pessoa, sena um e 1ss1mo motonsta para as p· t 

t b
.l. 1 1 d 1 1s as de 

au omo 1 1smo, pe a pressa como e e se esenvo ve, pela maneira á ·1 

vem percorrendo as diversas comissões da Casa. Com a pa~~v~omo 
Deputado Paulo Piau. a, o 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Muito obrigado, Deputado Sebastião Cost E . 

queria fazer uma observação com referência às palavras do 0 a. u so 
Alberto Bejani e às de V. Exa. Elas merecem uma Casa cheia e eputado 
vendo vazia. Percebo ali o registro de algumas comissões ma~ v~ _estamos 
já terminaram seus trabalhos. Não existe, portanto, •q'uorurn"anas delas 
possamos ouvir os seus argumentos contra o "Boeing 70S" p para q_ue 
quero pedir ao Sr. Presidente que encerre, de plano, a reunião.or essa razao, 
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O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, solicito seja feita a 
chamada para recomposição de "quorum". 
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· O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - É regimental. A Presidência 
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para 
recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Roberto)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Questão de Ordem 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, antes, gostaria que V. Exa., 
com o critério de justiça que norteia as suas atitudes, me restituísse o tempo 
de 7min40seg, porque era esse o tempo que eu tinha quando foi solicitado o 
encerramento da reunião. E V. Exa., num ato unilateral e natural, 
considerando as matérias da pauta, determinou que se fizesse a chamada. E 
para se fazer a chamada, levou-se, exatamente, o tempo de que dispunha 
para concluir o meu raciocínio. Por isso, tenho a certeza de que V. Exa. irá 
me restituir os 7min40s que ainda tinha. 

O Sr. Presidente - O art. 63 do Regimento Interno é claro. A permissão 
para se fazer aparte é do orador que está inscrito. Mas, como entendemos 
que também é um critério de justiça garantir tempo para os oradores 
seguintes - e há cerca de 30 inscritos para discussão do projeto -, a 
Presidência vai lhe conceder a metade do tempo, 3min50seg, para a 
conclusão do seu raciocínio, porque a matéria exige discussão. Com a 
palavra, para continuar a discutir o projeto, o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Agradecemos a V. Exa. Nem tanto ao mar, 
nem tanto à terra. Nem os 7 minutos e quarenta segundos a que tínhamos 
direito, porque o espírito do artigo, a meu ver, é para concessão de apartes, e 
não para recomposição de "quorum". Recomposição de "quorum" seria outra 
coisa. 

Antes de concluir, queremos lembrar ao telespectador que nós - que 
estamos aqui, tachados de oposição - exercemos um papel importante. 
Temos o papel de conscientizar a sociedade mineira de que, em Minas 
Gerais, restam poucas coisas para as quais não se pagam taxa, como, por 
exemplo, respirar. O Governo não quis mostrar a cara quando enviou a 
mensagem. Ele diz que altera a Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75. 
Alterar é modificar uma situação que já existe. Quem está em Casa sabe, 
perfeitamente, que se altera a posição de uma cadeira, mudando-a de lugar. 
Agora, uma cadeira nova já seria um fato novo. Então, as taxas que vieram 
estão sendo, de fato, criadas. E o Governo está criando muitas taxas. Cria 
outras, além das que já existiam. E somando todas, teremos, mais ou menos, 
300. Antes, eram cento e poucas. Então, o que se fez - e era preciso até 
corrigir a ementa dessa lei - foi criar outras taxas. O Governo está criando 
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outras taxas para o povo mineiro pagar. E era isso que nós da Oposição 
não queríamos que ocorresse. Já se chegou à conclusão de que não é 
criando taxas que se vai resolver o problema de caixa. O Governo discute, 
briga, quando se fala em modificação de contrato ou até de modificação de 
contratos existentes e, agora, quer instituir taxas. Instituí-las, justamente, 
para se recompor. 

Quando se fala numa taxa para reforço da Segurança Pública, poderíamos 
indagar se estariam pensando no terceiro elemento do Estado, que é o povo. 
E é por isso que estamos aqui. Estamos contra a instituição de taxas. 
Entendemos que, se o Estado estiver bem-administrado com as taxas de que 
dispõe, já será o suficiente. Sr. Presidente, agradecemos a liberalidade de V. 
Exa., permitindo que mostrasse ao povo de Minas que não estamos fazendo 
oposição burra, e sim, inteligente. Tanto é assim, que quisemos permitir ao 
Governo que retirasse o seu projeto, mas não fomos sequer ouvidos nesta 
Casa. Ninguém se manifestou sobre o meu requerimento, para que o 
Governador pudesse examiná-lo. E se, de fato, ele quisesse instituir as taxas, 
que mandasse uma mensagem explícita, colocando o que quer, para que o 
povo de Min.as Gerais saiba que não somos nós que estamos compartilhando 
essa idéia. E uma iniciativa do Governo, que quer, ainda mais, tributar o povo 
de Minas Gerais. É isso que não queríamos. Agradecemos, Sr. Presidente, 
os 3 minutos que V. Exa. nos concedeu, para podermos lembrar ao 
telespectador que nós, do PFL, do PSN, do PSDB, não queremos mais que o 
povo de Minas Gerais seja sacrificado com impostos e taxas, além daqueles 
que já estão instituídos. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, estamos acompanhando o 

interesse da sociedade por esse projeto e sabemos que temos vários 
Deputados inscritos. Por esse motivo, solicito o encerramento, de plano, da 
reunião, por falta de "quorum". O projeto sofreu várias alterações em sua 
passagem pela reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, e não há número para continuarmos com a reunião. Na parte 
da tarde continuaríamos com a discussão do projeto "Boeing 705". 

O Sr. Presidente - Esta Presidência verifica que se encontram em Plenário 
26 Deputados; há 3 Deputados em comissão, perfazendo o total de 29 
Deputados, número suficiente para a continuação dos trabalhos. Com a 
palavra, para discutir o projeto, o Deputado Rêmolo Aloise. 

O Deputado Rêmolo Aloise* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 
Deputados, ao usar esta tribuna gostaria de iniciar o meu pronunciamento 
pedindo ao nobre Deputado João Leite, pela sua postura, ética e defesa dos 
direitos da sociedade, que retirasse as suas palavras quando disse que a 
reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária foi realizada 
na calada da noite. Quero dizer ao Deputado João Leite que a reunião das 19 
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horas já estava previamente marcada. Não foi, de maneira nenhuma, 
uma reunião realizada na calada da noite, porque V. Exa. sabe muito bem o 
respeito que esta Casa tem pelo Regimento Interno e pelos parlamentares. 
Não nos interessa a posição partidária de cada um nesta Casa, mas sim a 
conduta, e V. Exa tem demonstrado, com muita grandeza, o que é correto. As 
palavras de V. Exa. não combinam com o seu perfil. 

O Deputado João Leite (em aparte) - Gostaria de solicitar a V. Exa. a 
retirada desse termo. Queria esclarecer, como V. Exa. está dizendo, que os 
procedimentos da Casa são conhecidos. O que quis mostrar pela manhã, no 
meu pronunciamento, é algo que temos dito a respeito do Projeto de Lei n° 
705/99, ou seja, a velocidade com que está passando pela Assembléia 
Legislativa, sem nos dar a oportunidade de fazer uma discussão mais ampla. 
Entendemos que estamos aprofundando no assunto. Foi introduzida uma 
emenda "frankenstein" ao projeto. Achamos que é isso, mas queremos ter 
mais tempo para analisá-lo. Enquanto democraticamente realizamos esta 
obstrução, as nossas assessorias estão trabalhando nesse parecer da 
Comissão de Fiscalização Financeira. 

Não tenho dúvida de que extrapolei, porque foi comunicado à Casa que 
haveria a reunião. Gostaria de me desculpar com V. Exa. e com os membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira. Ao mesmo tempo, quero reafirmar 
que o projeto não está atendendo ao bom-senso. Temos a oportunidade de 
discutir longamente os projetos neste parlamento, mas esse projeto está 
passando com muita velocidade, atendendo aos interesses do Governo. Isso 
impede que tenhamos um conhecimento maior da matéria e que possamos 
sugerir e melhorá-la. Dizia que, às vezes, aguardamos quase um ano para 
ver um projeto ser aprovado, porque passa pelas comissões, é discutido, 
atende aos prazos regimentais, mas esse veio no final do ano e com 
solicitação de regime de urgência. V. Exa. me dá a oportunidade de me 
desculpar com os componentes da Comissão de Fiscalização Financeira e de 
dizer que o projeto vem com muita velocidade, o que nos impede de ter um 
conhecimento maior da matéria. 

Solicito, então, que V. Exa. retire esse termo que utilizei pela manhã. 
O Deputado Rêmolo Aloise* - Queria lembrar a esta Casa que votamos o 

Código Sanitário, projeto do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Se os 
senhores conhecerem o objetivo do projeto, irão notar que, no Código 
Sanitário, a maioria das taxas da área da saúde já se encontram 
regulamentadas. Não há nenhum fato novo no Projeto de Lei n° 705/99, 
quando aprovamos o Código Sanitário em relação à saúde no Estado. Lá, já 
estão normatizadas as taxas que deveriam ser cobradas. 

Para chamar a atenção de alguns Deputados, principalmente daqueles que 
ainda não entenderam o projeto, vou ater-me a alguns itens que considero 
fundamentais. Temos 5.500 farmácias no Estado que têm de ser fiscalizadas. 
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Dessas, temos 4 mil que estão com a receita normatizada como 
microempresa. Vejam bem, de 5.500 farmácias, apenas 1.500 vão pagar taxa 
para terem a fiscalização. Como é que o Estado vai imprimir uma fiscalização 
sem ter recursos para praticá-la? A primeira distorção é que ninguém se 
lembrou de que 4 mil farmácias estão isentas. Então, há uma maneira de se 
fiscalizar as demais sem se cobrar essa taxa. 

Por já ter sido médico e ter alguma experiência, vou citar algumas práticas 
médicas: o serviço de radioterapia e o de quimioterapia, como todos sabem, 
é de grande porte. Poucas cidades dispõem desse serviço. Os senhores têm 
idéia de quantos serviços irão pagar essa taxa? Não temos mais do que seis 
serviços em todo o Estado. O faturamento mínimo de cada serviço é de 
R$300.000,00. O Deputado Miguel Martini poderia me perguntar: "Mas, 
nesses R$300.000,00, qual é o faturamento líquido?". Tenho certeza absoluta 
de que se fatura mais de 40% líquido. Então, em R$80.000,00 líquidos, você 
está tirando 300 para pagar a fiscalização da microempensa. No meu 
entendimento, é mais do que justo que ela não pague. 

Poderia citar numerosos fatos para mostrar um lado do projeto que não é 
tão negro, tão traumatizante, não está esfoliando aquele que não pode pagar, 
mas está fazendo justiça para que tenhamos a fiscalização dos órgãos e 
possamos imprimir uma política mais justa e correta. 

Outro projeto que esta Casa aprovou, de que todos se lembram, é o do 
Corpo de Bombeiros. Fui o relator do projeto, e desmembramos o Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar. 

As taxas que estão aqui para o Corpo de Bombeiros estão também 
normatizadas. Então, se V. Exas. examinarem, com mais profundidade, o que 
se pretende aqui, hoje, irão ver que estamos repetindo aquilo que praticamos. 

Antes de dar um aparte aos Deputados Sebastião Costa, Miguel Martini e 
Carlos Pimenta, queria lembrar que o Governo Federal, por meio da Medida 
Provisória n° 1.912, criou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. As 
taxas devidas, que poderão ser cobradas pelo Governo Federal, já estão 
normatizadas e são muito maiores do que essas que estamos direcionando a 
cada órgão, a cada setor. 

Então, o que está se praticando aqui, hoje, nada mais é do que uma 
regulamentação já tomada por medida provisória pelo Governo Federal. A 
medida provisória, editada em fevereiro deste ano, criando essas e outras 
taxas no âmbito federal, os quais deverão ser normatizadas pelos municípios 
e pelo Estado, já está sancionada. 

Com esses argumentos, ficaríamos por toda a tarde, porque são mais de 
100 itens. Eu, como relator, tenho certeza absoluta de que, em meu dever de 
ofício, não estou cometendo injustiça com nenhum contribuinte. 

Antes de conceder aparte ao Deputado Sebastião Costa, gostaria de 
lembrar que ontem, às 19 horas, na Comissão de Fiscalização Financeira, 
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aprovamos uma emenda que taxa as montadoras e os Bancos que 
praticam "leasing" e não recolhem ICMS do produto usado. Então, pergunto a 
este Plenário: é justo que uma montadora ou um Banco, principalmente de 
capitais internacionais, pratiquem "leasing" sem a tributação do ICMS? Essa 
é uma pergunta que deixo para a reflexão daqueles que acham que esse 
"boeing" é indevido. Concedo aparte ao nobre Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Agradecemos a V. Exa. a 
liberalidade. Sabia que outra não seria sua atitude, considerando tratar-se de 
um parlamentar consciente, educado, bem relacionado e de fino tratamento 
com todos os colegas. Tínhamos certeza de que V. Exa. nos daria a 
oportunidade de nos manifestar durante seu pronunciamento. 

Só gostaríamos de lembrar um detalhe, Deputado Rêmolo Aloise, com 
relação ao aborrecimento que trouxe a manifestação do Deputado João Leite 
quanto à atuação da Comissão de Fiscalização Financeira da Assembléia. 
Isso é algo que já vimos muito, aqui, em razão do fato de matéria dessa 
natureza sempre ser encaminhada à Assembléia Legislativa em final de ano. 
Com isso, o que acontece? São vários projetos em pauta e várias matérias 
polêmicas, que ficam aguardando o final do ano para serem aprovadas. 
Quando nos chega um projeto de lei dessa natureza, naturalmente, nele 
centramos a atenção. Com isso, talvez, tenha acontecido algum excesso por 
parte do Deputado João Leite, pois temos certeza de que ele jamais faria 
qualquer acusação a quem quer que seja, mesmo porque é uma pessoa que 
pauta suas atitudes pela moderação, pelo equilíbrio e, sobretudo, pela altivez. 

Era esse o aparte que queríamos fazer naquele momento, sem que V. Exa. 
entrasse no mérito de seu parecer. Queríamos exatamente corroborar o que 
o Deputado João Leite disse, para lembrar ao Plenário que jamais seria seu 
objetivo, nem o nosso, atribuir qualquer atitude irreverente a quem quer que 
seja, pois temos o maior respeito pelos colegas. 

Com relação ao projeto de lei, o que lamentamos é que ele tenha vindo no 
final do ano e não estejamos tendo o tempo necessário para discuti-lo. Ele 
precisava ter sido debatido com a sociedade organizada, para que 
soubéssemos em que pontos teria de ser modificado. Essa questão formal é 
que está criando, para nós, resistência ao projeto de lei, além do seu aspecto 
material. Mas nossa preocupação, mesmo, seria com o momento em que ele 
veio à Assembléia Legislativa, provocando até reações como essa a que 
acabamos de assistir. Mas, com a permissão de V. Exa., o Deputado João 
Leite também teve uma atitude de grandeza, reconhecendo que se excedeu 
e, por isso, pediu desculpas à própria Comissão. 

Agradecemos a V. Exa. e repetimos: o Governo atual está agindo de 
maneira semelhante aos Governos anteriores relativamente a esse projeto, 
ou seja, encaminhando à Assembléia, no final do ano, matéria tão importante 
e polêmica, que merecia uma discussão bastante ampliada. Por isso, 
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apresentamos um requerimento, solicitando que déssemos oportunidade 
ao G~ve~no d~, quem sabe, até retirar o projeto de lei, para uma melhor 
aprec1açao. Fo1 esse o sentido de nosso pedido. Não queremos, de maneira 
algu~a, criar embaraços ao pronunciamento de v. Exa. Agradecemos e 
repet1mos que o que aconteceu foi excesso de atividade, fazendo com que o 
Dep~t~do João Leite tivesse, talvez, se excedido um pouco, pois, em 
cond1çoes normais, ele jamais teria feito isso. Muito obrigado. 

O Deputado Rêmolo Aloise* - Agradeço ao Deputado Sebastião Costa. 
Peço ao nobre Deputado Miguel Martini, nosso parceiro na Comissão de 
Fiscalização Financeira, que, como hoje teremos três reuniões, possamos 
fazer esse aparte que me pede na Comissão de Fiscalização Financeira. 

Também pediria ao Deputado Carlos Pimenta que aguardasse o período da 
tarde, quando vamos voltar à discussão e poderia conceder esse aparte. 
Gostaria de deixar os apartes para o período da tarde. Encerro o meu 
pronunciamento dizendo aos colegas desta Casa que, se este projeto contém 
algumas injustiças, este relator tem a consciência tranqüila, de que mantém 
um percentual muito grande de justiça que está se praticando. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Com a palavra, para 
discutir o projeto, o Deputado Eduardo Daladier. 

O Deputado Eduardo Daladier* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
Deputadas, imprensa escrita e falada, é a primeira vez que subo a esta 
tribuna, com muita honra. Somos autores da Emenda n° 6 ao Projeto de Lei 
n° 705/99. 

O § 2° do art. 113 da Lei n° 6.763, de 26/12/75, passa a vigorar com a 
seguinte redação: "Art. 113 - ( ... ). § 2o - As receitas provenientes da 
arrecadação da taxa de segurança pública previstas nas Tabelas b e d 
anexas a esta Lei, salvo quanto a esta última prevista no subitem 5.18, serão 
respectivamente vinculadas à Polícia Militar de Minas Gerais, à Secretaria de 
Estado da Segurança Pública e à Secretaria de Estado da Justiça. O item 5 
da Tabela d anexa à Lei no 6.763, de 26/12/75, fica acrescido do subitem 
5.18 com a seguinte redação: 5.18 - Expedição de certificado de registro de 
licenciamento- R$45,00". 

Essa taxa a que se refere o subitem 5.18 da Tabela d será aplicada 
exclusivamente no aparelhamento material dos órgãos de segurança do 
Estado, na construção, manutenção, ampliação e outras melhorias nos 
estabelecimentos carcerários estaduais. 

Para se ter melhor visualização da aplicação dos recursos, pode-se dizer 
que, se apurado o montante previsto, o Estado poderia construir 9.890 novas 
celas por ano nos presídios existentes, segundo dados da APAC, entidade 
não governamental, relativos à cadeia pública de ltaúna, que conta 12 celas 
para regime fechado e 5 para regime semi-aberto, construídas ao custo 
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unitário de R$13.647,00. Esses dados constam no relatório da CPI do 
Sistema Carcerário. Poderia também, se essa fosse a opção, adquirir cerca 
de 6.650 veículos, calculando-se o seu custo unitário em R$20.000,00. 

Esses dados, entre outros possíveis, indicam a importância da nova fonte 
de receita que se pretende criar, especialmente em um momento em que a 
escalada da violência atinge todos os cidadãos do Estado, exigindo resposta 
imediata de todos os setores envolvidos. 

Os recursos provenientes da cobrança dessa taxa comporão um fundo, que 
contará com a contriuição paritária dos órgãos públicos e da sociedade, que 
vai também fiscalizá-la. Isso seria uma CPMF para aplicação na segurança 
pública. Como será fiscalizada pela sociedade civil, necessariamente será 
direcionada para a melhoria do aparelhamento da Polícia Militar. 

Os recursos a que se refere o item 5.18, acrescido à Tabela D da Lei n° 
6.763, de 26/12/75, serão destinados ao fundo contábil a que se refere esse 
artigo, a partir da sua criação, e poderão ser repassados mediante convênio 
a municípios que possuam seus Conselhos Municipais de Segurança Pública 
integrados paritariamente por representantes do poder público e da 
sociedade civil. 

Acho que, realmente, quem vai ganhar com isso é a população, apesar de 
ser mais uma taxa, mas é anual. São R$45,00. Parece que 3 milhões de 
veículos darão origem à taxa. O Governador do Estado quer, realmente, 
aparelhar a polícia, para que haja maior segurança para a população. 
Quando se fala em taxa, pode ser mais cobrança, mas, para quem tem um 
carro, mais R$45,00 não vão diminuir a capacidade financeira da pessoa. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Agradeço ao senhor. Primeiro, 
quero dizer da admiração profunda que tenho por V. Exa., pela sua conduta 
nesta Casa e, acima de tudo, pelo ensinamento que o senhor nos deu, 
durante todo este ano, da vida, que é a melhor faculdade. 

Mas estamos em uma democracia e, nela, podemos concordar ou não. 
Volto a afirmar que essa taxa é, realmente, abusiva. Não que o senhor não 
tenha capacidade de fazer um projeto como esse, que tem uma boa intenção, 
mas é no bolso do cidadão que se está mexendo. Quando comparamos 
alguns gastos, alguns números, chegamos à conclusão de que, com a 
educação de uma criança, em Minas Gerais, gasta-se R$1 ,00 por dia e,com 
um preso, gasta-se R$17,00; isso quer dizer o quê? Que para a criança de 
hoje, homem de amanhã, há um investimento 17 vezes menor do que um 
cidadão que está preso. Até duvido, o senhor me desculpe a franqueza, se 
realmente gastam R$17,00 com o cidadão preso. Duvido, mas isso está na 
planilha de custo apresentada pela Secretaria da Segurança Pública. Até 
digo ao senhor que essa taxa de R$45,00 que o senhor propõe no projeto, 
para a classe A, para a classe B alta, não representa muita coisa, mas a 
maioria do povo de classe mais baixa tem o seu carrinho e não ganha mais 
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do que R$200,00, R$300,00 por mês. Como esse cidadão vai pagar 
R$45,00 do seu bolso para equipar a polícia? Isso é obrigação do Governo. 

A meu ver, o Governo foi eleito para dar emprego e segurança, para cuidar 
da saúde, da educação e da agropecuária, mas está mostrando hoje, ao 
findar o ano, que foi eleito para criar taxas. 

Há pouco, estivemos discutindo o Projeto de Lei n° 705, o famoso "boeing", 
que chegou numa velocidade incrível a esta Casa. O senhor está 
apresentando uma CPMF da segurança, que nos traz preocupação. 

Tenho certeza de que, à exceção do Sr. Governador e de seus Secretários, 
todos os que estão nos assistindo nos dão razão. Não agüentamos mais 
pagar taxas. 

E digo ao Deputado Eduardo Daladier - a quem admiro e vou continuar 
admirando pelo exemplo de vida que nos dá - que não podemos ficar calados 
ao ouvir falar de taxas. 

Será que o povo mineiro está sendo considerado como a população de 
Miami, que é rica e mora à beira da praia? Será que está-se considerando 
Minas um Estado com renda "per capita" alta? Sabemos que não é isso. 
Dentro de Minas Gerais, Deputado, temos várias etiópias: o vale do 
Jequitinhonha, onde pessoas não têm o que comer, não têm onde morar; a 
Zona da Mata, o Norte de Minas e mesmo as favelas de Belo Horizonte, onde 
pessoas vivem em situação precária. 

Enquanto isso, criam-se taxas e mais taxas, e para equipar que órgão? A 
polícia? Primeiro, a Polícia Civil tem que impor respeito no Estado, pois anda 
bastante desmoralizada. Pessoas honestas trabalham lá? Claro. Conheço 
muitas, mas há muita gente desonesta também. 

A CPI, ao constatar que um Detetive que ganha R$900,00 por mês anda de 
Cherokee, demonstrou que alguma coisa está errada e que não há 
honestidade na Polícia Civil. 

E para equipar o DETRAN, que é essa bagunça generalizada que 
conhecemos, vamos ter que pagar outra taxa? Equipar de quê? Ora, 
queremos seriedade. 

Para se ter uma idéia, o número de seguranças particulares é superior ao 
de policiais civis. Há mais de 12 mil seguranças particulares cadastrados na 
Polícia Federal para apenas oito mil e poucos policiais civis. Aliás, ainda bem, 
porque, se tivéssemos 20 mil policiais civis, aí é que a coisa estaria brava no 
Estado. 

Discordo, o PFL da Oposição e o PSDB também discordam dessa taxação 
sem limite que se quer impor à população mineira. Não vamos ficar calados. 

Ora, que se mude, então o nome de Minas Gerais para Petrópolis, onde até 
imposto do rei é cobrado. Será que temos um reizinho no Palácio da 
Liberdade, em vez de um Governador? Não estou entendendo. 

Finalizando, repito que não tenho nada contra a pessoa do Deputado 

-~··· 
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Eduardo Daladier. Admiro-o como pessoa vivida e como exemplo que é 
para nós pelas atitudes corretas que sempre toma, mas esse projeto que está 
sendo apresentado devemos rechaçar. 

Vocês, que estão nos vendo, fiquem sabendo que o projeto será aprovado. 
Vamos combatê-lo à exaustão, falando até o último momento, mas ele vai 
passar, porque somos minoria. A maioria vai votar a favor. Preparem, então, 
o bolso e coloquem um lembrete na geladeira: "Vou pagar taxa de frios, taxa 
para equipar a polícia, comprar espingarda, revólver, carro, gasolina, para 
nos dar mais segurança". Será que teremos mais segurança? Será que 
vamos pagar tudo isso? Quem tem um carrinho mais antigo deve vendê-lo 
para pagar tanta taxa. Muito obrigado, Deputado. 

O Deputado Eduardo Daladier* - Deputado Alberto Bejani, quando fui 
Prefeito de Caratinga, entre 1988 e 1992, por diversas vezes tive de 
abastecer os carros da polícia. Muitas vezes pediam emprestados os carros 
da Prefeitura, porque tinham poucas viaturas. O desaparelhamento da polícia 
vem de muito tempo. Essa taxa será direcionada para melhorar as polícias 
militar e civil. Quem vai ganhar com isso será a sociedade, que também fará 
parte desses conselhos. Concedo aparte ao Deputado Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Agradeço a V. Exa. o aparte. 
Fiquei impressionado com a seriedade dos argumentos de V. Exa., a quem 
muito respeito. 

Não podemos concordar com a forma pela qual está sendo proposta a 
criação dessa taxa. Respeito a emenda que V. Exa. apresenta. 

No Estado de São Paulo, tentou-se jogar goela abaixo da população a taxa 
de segurança pública. Foram três meses de discussão. Houve audiência 
pública, com um debate aberto e transparente. O assunto foi esgotado, mas, 
no final de três meses, o Governador, juntamente com a Assembléia 
Legislativa, entendeu que era indevida a forma como estava sendo proposta. 
No entanto, o Estado de São Paulo e o Estado do Rio estão tendo muitas 
facilidades por parte do Governo Federal. Depois de três meses de 
negociação, chegou-se à conclusão de que essa taxa era injusta. 

No setor automobilístico já pagamos várias taxas, seguro obrigatório, 
seguro particular, imposto compulsório de gasolina. A partir de 2000, 
pagaremos a uma firma particular para fazer vistoria. Já é lei. O DETRAN 
alega que não tem condição de fazer uma vistoria mais aprofundada, então 
teremos de pagar a uma empresa particular para fazer isso. O DETRAN 
cobra uma taxa de R$48,70 por uma segunda via de documento de carro. 
Agora o proprietário de veículo terá de pagar uma taxa a mais para a 
segurança pública. 

Com o devido respeito que tenho por V. Exa., essa é uma taxa injusta e 
mal colocada. Acho até que é inconstitucional, porque estamos pagando um<;l 
taxa sobre a propriedade do veículo, para trazer a segurança pública. E 
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inconstitucional. Temos o orçamento na mão e devemos fazer o seu 
remanejamento. V. Exa. sabe quanto é o orçamento da Secretaria de 
Segurança Pública para 2000? São R$2.000.000,00. Isso é inferior ao 
orçamento da maioria das autarquias existentes. 

Acho que não temos tempo. Essa emenda está sendo apresentada hoje, 
em Plenário, para que possamos analisar e decidir. E me falaram que haverá 
ainda outra taxa, sobre telefone. E a população estará penalizada. O povo de 
São Paulo não aceitou, e o povo de Minas Gerais não aceitará. Eu gostaria 
até que estivéssemos livres desse incômodo, porque o Deputado que votar a 
favor desse projeto estará votando contra a sua consciência. Estaremos 
traindo o povo mineiro no final de um milênio, no final de um século. 

Eu pediria a V. Exa que revisse a sua posição. Vamos discutir essa taxa no 
próximo ano. Vamos realizar audiências públicas e debater com a população, 
para ver se ela quer isso mesmo. Talvez a população queira mais segurança 
e talvez ela concorde em pagar a taxa. Mas não tivemos oportunidade de 
ouvir nem os Srs. Deputados, quanto mais a população. Eu pediria ao 
senhor, que é médico, um homem de consciência, de moral, por quem tenho 
0 maior respeito, que não entrasse nessa canoa furada, porque o senhor está 
trazendo um verdadeiro presente de grego para o povo do Estado de Minas 
Gerais. 

O Deputado Paulo Piau (em aparte) - Em também gostaria de me 
manifestar. Parece que foram limitadas as discussões, e possivelmente não 
terei chance de discutir esse projeto como gostaria de fazê-lo em 2° turno, já 
que, na discussão no 1° turno, estávamos em uma reunião secreta da CPI do 
Narcotráfico e não pudemos estar aqui para discuti-lo e votá-lo. 

Mas eu gostaria, Dr. Eduardo Daladier, de enfocar dois aspectos. O 
primeiro é o afogadilho. Não é um mal desse Governo. Esse já é o meu 
quinto ano de Assembléia Legislativa, e em todo final de ano vêm os mesmos 
projetos polêmicos, complexos, que quase sempre exigem a discussão com a 
sociedade. Esta Casa, Dr. Eduardo Daladier, está abrindo mão da 
prerrogativa mais importante que existe no parlamento, que é chamar a 
sociedade para a discussão. O Judiciário tem a sua maneira de decidir, o 
Executivo tem a sua maneira de decidir, executando as tarefas. E o 
Legislativo tem uma missão nobre: chamar a comunidade para discutir aquilo 
que é de interesse dela. 

Achamos que o Projeto n° 705, que cria 129 novas taxas - e agora, 
absurdamente, estão colocando mais duas de carona nesse "Boeing 705" 
que aí está -, sem a satisfação devida à sociedade mineira, sem trazer as 
instituições representativas aqui, não é justo. Que esse Governo assuma a 
carapuça de estar provocando as mesmas mazelas que os Governos 
anteriores. O povo votou no Dr. Itamar Franco pensando que ele, que foi 
Presidente da República, pudesse fazer algo diferente. Mas estamos 
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assistindo aos mesmos erros, às mesmas mazelas de Governos 
anteriores. As mesmas tapeações ao povo mineiro está fazendo também o 
Governo do PMDB, do Dr. Itamar Franco. É muito importante, 
independentemente de Oposição, que a sociedade mineira saiba que isso 
está acontecendo; eu diria até que é uma traição aos compromissos que 
Itamar fez no momento da sua campanha. 

O segundo aspecto é a carga tributária. Ninguém agüenta mais tanto 
imposto, tanta taxa, sejam federais, municipais ou estaduais. A sociedade 
está empobrecida, e essa é outra realidade. Como vamos permitir que se 
limpe mais o bolso do contribuinte? E, nesse caso, não se limpa apenas o 
bolso do contribuinte que pode pagar, mas o da classe média, o do pobre e 
até o do miserável, que não está dando conta de comer. Essa é a grande 
verdade. É inoportuno esse Projeto de Lei n° 705/99, e é um absurdo esta 
Casa patrocinar projetos dessa natureza. E digo mais, com relação a essas 
duas taxas que estão sendo propostas agora - uma, a imprensa já apelidou 
de "narcotaxa"; a outra é a taxa do telefone: é um absurdo esta Casa estar 
absorvendo tudo quanto é mazela, tudo quanto é desgaste do Executivo, 
como vem acontecendo ao longo de todo este ano. Isso não é atribuição 
desta Casa. 

Criação de imposto e de taxa é atribuição do Executivo. Esta Casa inova e, 
lamentavelmente, inova de maneira negativa. Esta Casa tem, sim, a 
responsabilidade de absorver propostas dessa natureza que venham do 
Executivo, chamando a sociedade para, juntamente conosco, discutir se isso 
é bom ou não. Essa taxa para a segurança nos deixa tristes. Lamentamos 
que, logo agora, quando iniciamos um trabalho sério como esse da CPI do 
Narcotráfico, venha uma proposta como essa, patrocinada pelo Presidente 
desta instituição, que insiste com ela. Na semana passada, estivemos com o 
Governador do Estado e constatamos que nem sabia desse projeto. 

Portanto, acho um verdadeiro absurdo que o Legislativo mineiro, que tem a 
função precípua de defender o povo, esteja tomando medidas que cabem ao 
Executivo e querendo administrar o Estado através da Assembléia, 
prejudicando o povo. Isso, sem dúvida alguma, ficará registrado nos anais 
desta Casa. E, pior ainda - perdôe-me, Dr. Eduardo Daladier, sei que o 
senhor é uma pessoa boa -, V. Exa. está envolvido em um processo que irá 
desgastá-lo. Não podemos, definitivamente, votar projetos dessa natureza 
nos dias de hoje. Está comprovado que existe bitributação nesse projeto. 

O § 1° da Lei n° 9. 782, de janeiro de 1989, traz a seguinte expressão: "A 
agência" - que está sendo criada em Brasília, evidentemente - "poderá 
delegar aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a execução de 
atribuições que lhe são próprias", excetuadas as previstas em alguns incisos 
que existem aqui. Portanto, o Governo do Estado inova e atropela até a 
recomendação federal. O discurso de que, se o Estado não implementar 

~------------------------------------------~ 
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essas taxas, elas serão implementadas pelo Governo Federal é uma 
mentira. A Medida Provisória n° 1.912, de 25/11/99, diz, no seu § 6°: "A 
descentralização de que trata o parágrafo anterior será efetivada somente 
após manifestação favorável dos respectivos conselhos estaduais, distrital e 
municipal de saúde". Existe algum conselho dessa área criado em Minas 
Gerais? Não existe nenhum em nível de Estado nem de município. 

Portanto, é um engodo a criação dessas taxas neste momento. Digo isso 
não para que a comunidade acredite em minha palavra como Deputado de 
Oposição, mas para que procure averiguar isso. O Governo deveria assumir 
isso. Eduardo Azeredo, quando instituiu a taxa de 3,5% para a Previdência, 
chamou todos os Líderes, os da Oposição e os da Situação, assumindo que 
precisava dela. Mas não concordamos com a maneira desse Governo, de 
querer jogar suas mazelas em cima do povo, escondendo-se por trás do 
Legislativo ou de determinadas pessoas, envolvendo até algumas que estão 
inocentes nesse processo e não assumem sua posição. 

Gostaríamos que o Governador assumisse que essa é uma taxa que quer 
arrecadar, como disse o Trópia, Secretário da Fazenda, para equilibrar as 
contas públicas. Já existe a taxa de segurança pública. Do que é arrecadado, 
uma pequena parte vai para lá. Se criarmos mais uma taxa, também não irá 
para a segurança pública. Por isso, faço um apelo para que os Deputados da 
Situação não ajam simplesmente como carneiros, acompanhando os outros. 
Que façam um exame de consciência e não caiam no ridículo e no desgaste 
de ter de votar contra o povo. Se esse Projeto de Lei n° 705/99 for aprovado, 
sobretudo a ''narcotaxa" e a taxa sobre o telefone, estaremos legislando 
contra o povo. E a nossa função não é essa, é defender os interesses da 
sociedade de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Eduardo Daladier*- Agradeço o aparte de V. Exa .. Temos a 
certeza de que confiamos e acreditamos na pessoa do Governador Itamar 
Franco e sua equipe. Confiamos na direção que vai ser dada a essa taxa. O 
Governador Itamar Franco é um homem sério, está fazendo uma revolução 
na administração e está sempre do lado da sociedade. Essa taxa, podem 
estar certos, vai ser direcionada para o aparelhamento das nossas polícias, e 
quem vai ganhar com isso é a sociedade. Assumo, se houver ônus, o 
desgaste que possa ocorrer. Mas tenho a certeza de que, em médio prazo, 
essa taxa vai ser benéfica para a sociedade mineira, porque vai permitir que 
a nossa polícia fique bem- aparelhada e esteja em condições de disputar taco 
a taco com os fora-da-lei, porque hoje está difícil competir com eles, tendo 
em vista o arsenal que têm. Confio em nosso Governador Itamar Franco, na 
sua equipe, e podem estar certos de que a taxa será direcionada para o 
aparelhamento das Polícias Militar e Civil, em benefício da nossa sociedade. 
Essas são as minhas palavras. Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Com a palavra, para discutir o 
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projeto, o Deputado Alberto Pinto Coelho. 
O Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. 

Deputados, vou ser breve. Quero enaltecer o trabalho desenvolvido pelos 
relatores desse projeto, que o aprimoraram sobremaneira. Quero enaltecer a 
emenda do Deputado Eduardo Daladier porque, entre as virtudes que um 
homem público deve ter, uma é a coragem, o destemor de promover tudo 
aquilo em que acredita. Ele apresenta uma emenda vocacionada para o 
desenvolvimento da área da segurança pública, que é algo reclamado por 
todo cidadão deste Estado. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Agradeço, tardiamente, a V. Exa, porque já 

tinha solicitado a questão de ordem anteriormente. Mas, de qualquer forma, 
agradeço e solicito o encerramento, de plano, da reunião, por não haver 
número para sua continuação. 

O Sr. Presidente -A Presidência, tendo em vista a importância da matéria 
constante na pauta, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados para recomposição de "quorum". 

O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise)- (-Faz a chamada.) 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, já se esgotou o prazo destinado a 

esta reunião. 
O Sr. Presidente- Responderam à chamada 23 Deputados. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Tendo em vista o resultado da chamada e estando 

esgotado o prazo destinado a esta reunião, a Presidência a encerra, 
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 
horas, com a ordem do dia já publicada, e para a reunião extraordinária 
também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-
se a reunião. 

*- Sem revisão do orador. 
ATA DA 65a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 15/12/99 

Presidência do Deputado Anderson Adauto 
Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - 1 a Parte: Ata; 

discursos dos Deputados Paulo Piau e João Leite; aprovação das atas -
Palavras do Sr. Presidente- Questão de ordem- 2a Parte (Ordem do Dia): 1a 
Fase: Discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior- Questão de ordem -
Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Sr. 
José Felipe Mata para o Cargo de Diretor-Geral da Comissão de 
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha - CODEVALE - ; discursos dos 
Deputados João Leite, Miguel Martini, Márcio Kangussu e Luiz Tadeu Leite -
2a Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: 
Requerimento do Deputado Antônio Roberto; discursos dos Deputados Hely 
Tarqüínio e Mauro Lobo; questão de ordem; chamada para a recomposição 
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do "quorum"; existência de número regimental para a votação; discursos 
dos Deputados Paulo Piau e João Leite; questões de ordem; discurso do 
Deputado Miguel Martini; questão de ordem; suspensão e reabertura da 
reunião; requerimento do Deputado Antônio Roberto; deferimento - Votação, 
em 2° turno, do Projeto de Lei n° 705/99; Requerimentos dos Deputados 
Rogério Correia, Paulo Piau, Hely Tarqüínio, Luiz Fernando Faria e Miguel 
Martini; deferimento; requerimento do Deputado Sebastião Costa; aprovação 
-Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 351/99; discurso do Deputado 
Chico Rafael; votação do Substitutivo n° 2; aprovação; prejudicialidade do 
Substitutivo n° 1 e da Emenda n° 1 - Discussão, em 1° turno, do Projeto de 
Lei n° 753/99; encerramento da discussão; requerimento do Deputado Luiz 
Fernando Faria; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque; 
aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 6, salvo destaque; rejeição; 
votação da Emenda n° 5; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de 
Lei Complementar n° 20/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno; 
declarações de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 301/99; 
aprovação na forma do vencido em 1 ° turno - Discussão, em 2° turno, do 
Projeto de Lei n° 302/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno, com a 
Emenda n° 1 - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 512/99; 
aprovação; declaração de voto - Discussão e Votação de Pareceres de 
Redação Final: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 373, 374 
e 396/99; aprovação - Encerramento. 

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

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela -
Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio 
Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio Genaro - Antônio 
Júlio - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - 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 Tarqüínio - lrani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - João 
Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha -
Márcio Kangussu- Marco Régis- Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara-
Mauri Torres- Mauro Lobo- Miguel Martini - Olinto Godinho- Pastor George-
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Sebastião 
Navarro Vieira - Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 20 horas, a lista de 
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro 
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, 
iniciamos os nossos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado João Leite - Só estava tentando entender por que V. Exa. 

havia interrompido a fala do Deputado Alberto Bejani e encerrado a reunião. 
Depois de terminada a fala do Deputado Alberto Bejani, apesar de ter 
encerrado a reunião no meio da sua fala, não abriu a reunião seguinte, não 
leu a ata. Gostaria de entender qual foi o procedimento adotado por V. Exa. 
Interrompeu a fala do Deputado Alberto Bejani para encerrar a reunião? 
Queria saber por que não abriu a reunião seguinte. Parece-me que estamos 
nela agora. 

Gostaria de entender por que, depois de retornar a palavra ao Deputado 
Alberto Bejani, encerrou novamente a reunião. Se interrompeu sua fala para 
prorrogar a reunião, já não havia tempo para que fosse prorrogada. O relógio 
do painel já marcava mais de 20 horas. Tive o cuidado de observá-lo. 
Interrompeu sua fala, não encerrou a reunião, que, pelo horário, atendendo 
ao Regimento, estava encerrada. Posteriormente, o Deputado Alberto Bejani 
levantou a questão de que, pelo painel, ainda lhe restavam 1 min59s. 

V. Exa. encerrou a reunião. Gostaria de entender se, naquele primeiro 
momento que V. Exa. interrompeu o Deputado Alberto Bejani ... Vejo que o 
Deputado Anderson Adauto, nosso Presidente, está ansioso, como também 
vejo outros companheiros ansiosos, como o nobre colega Agostinho Silveira. 
Vejo também o Deputado Canêdo com uma certa ansiedade, o Dalmo, o Luiz 
Fernando, enfim, todos estão ansiosos para que concluamos essa questão 
de ordem. Mas ela é clara. 

Ainda tenho o Deputado Alencar da Silveira Júnior, a todo o momento, 
falando como um papagaio de pirata, atrás de mim. Queria apenas entender 
qual foi o encaminhamento dado pelo Presidente. Se o Deputado Alencar da 
Silveira Júnior permitir, tentarei encerrar a minha questão de ordem. Estamos 
sempre recebendo contribuição. Não do Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

Gostaria, inclusive, de colocar outra questão. Em qual reunião será 
registrada a fala do Deputado Alberto Bejani? Naquela reunião iniciada às 
14horas, prorrogada a partir das 18horas? É justamente isso o que queremos 
entender, ou seja, se foi encerrada no meio da fala do Deputado Alberto 
Bejani, ou se, efetivamente, foi encerrada naquele segundo momento, 
quando o Presidente se manifestou pelo encerramento da reunião. 

Há também outra questão: se a fala do Deputado Alberto Bejani será 
registrada naquela primeira reunião, como disse, iniciada às 14horas e 
prorrogada a partir das 18horas, ou se nessa próxima reunião. Queria 
entender se se iniciou a partir do momento do encerramento da fala do 
Deputado Alberto Bejani ou se foi encerrada no meio da fala do Deputado. 

~--------------------------------------------------------~ 
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O Sr. Presidente - A Presidência vai responder à questão de ordem do 
Deputado João Leite. A Presidência leu todo o procedimento de 
encerramento da reunião no momento em que interrompeu o Deputado 
Alberto Bejani, sem a encerrar, portanto. A Presidência não disse "levanta-se 
a reunião". Depois de ter lido, voltou a palavra ao Deputado, concedeu, 
novamente, os 3 minutos ao Deputado, para que pudesse fazer o seu 
pronunciamento, a declaração de voto. Logo depois, então, a Presidência 
encerrou a reunião e, imediatamente após, abriu esta reunião. Com a 
palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião 
anterior. 

13 Parte 
Ata 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior. 

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Para discuti-la, com a palavra, o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, gostaria apenas de pedir que 
constasse na ata que, às 14h15min do dia 15/12/99, estavam em Plenário, 
conforme o registro da assessoria da Casa, 13 pessoas mais o Presidente: 
14 Deputados. Como meu nome ficou apagado no painel a tarde inteira, em 
protesto, gostaria que constasse na ata, pelo menos, a posição deste 
Deputado. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita à assessoria que tome as medidas 
necessárias para os esclarecimentos solicitados. Com a palavra, para discutir 
a ata, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, acompanhamos a leitura da ata 
pelo Deputado Gil Pereira, que o fez claramente, dando-nos a oportunidade 
de conhecer o teor das duas atas lidas. Mas, no que se refere a essas duas 
reuniões, gostaríamos de externar o nosso desacordo sobre alguns pontos. 
Primeiro, quanto à abertura da reunião. Nós, da Oposição, lançando mão de 
um recurso regimental, cuidamos para que os Deputados e as Deputadas da 
Oposição não viessem ao Plenário para que não houvesse "quorum" para a 
abertura da reunião da tarde. Gostaríamos, com isso, de ganhar mais tempo, 
não para estar no Plenário neste momento, mas para estar lá fora, estudando 
o projeto e tendo a oportunidade de conhecer mais profundamente o projeto 
de lei do Governo do Estado, o "boeing 705". 

Entretanto, a Oposição foi impedida de ganhar tempo para estudar esse 
projeto. Tivemos que ficar aqui, durante todo o dia e agora, à noite, enquanto 
nossa assessoria trabalhava, tentando pinçar, descobrir tudo o que existe no 
projeto, e não teremos tempo para avaliar tudo. A cada momento, temos uma 
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informação, e chegam-nos alguns dados como o que recebemos agora, 
através da contribuição de algumas pessoas, com os pareceres do Supremo 
Tribunal, que decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança dessas taxas. 
Queremos, assim, lamentar os procedimentos adotados. Vemos que existe 
total falta de respeito para com a Oposição e para com as minorias na 
Assembléia Legislativa. 

E agora vemos, com esse novo procedimento tirado desse saco de 
maldades, desse "boeing" de maldades que é esse "requerimento-rolha", a 
instalação do estado de sítio e da mordaça no parlamento mineiro, a 
instituição do Ato Institucional no 5 - perverso contra a democracia brasileira, 
impedindo que os brasileiros falassem - no parlamento mineiro, que foi 
calado durante a ditadura militar. Ainda nos dias atuais, assistimos a esses 
resquícios desse tempo, tempo que deve ser ... 

O Sr. Presidente - A Presidência solicitaria a V. Exa. que se ativesse à 
discussão da ata. O nosso prazo é até as 2 horas da manhã, e V. Exa. terá 
outras oportunidades para se manifestar. Eu pediria que V. Exa. ficasse 
dentro da discussão que solicitou à Presidência. 

O Deputado João Leite - Sim, Sr. Presidente, estou me restringindo à 
discussão da ata lida pelo 2°-Secretário, Deputado Gil Pereira, a qual fala do 
requerimento apresentado pelo Deputado Alberto Pinto Coelho. Quando V. 
Exa., Presidente, interrompeu-me, eu falava justamente sobre esse 
requerimento constante na pauta. Por isso, com todo o respeito que tenho a 
V. Exa., não irei acatar essa lembrança, porque estou rigorosamente dentro 
do assunto. 

A ata lida pelo 2°-Secretário trata desse requerimento que atingiu a todos 
nós, da Oposição, impedindo que estivéssemos na tribuna neste momento, 
tendo o nosso tempo de discussão. E o tempo foi retirado também quando do 
pedido de urgência de tramitação desse projeto pelo Governador do Estado. 
Fomos calados pelo parlamento mineiro. 

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo para a apreciação das atas, a 
Presidência considera aprovadas as atas da 1053 Reunião Ordinária e da 643 

Reunião Extraordinária, salvo a retificação do Deputado Paulo Piau. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa aos Deputados que a pauta distribuída nesta reunião 
possui uma incorreção ocasionada pela exigüidade do tempo para o seu 
preparo. O Projeto de Lei n° 705/99 deve ser posicionado em primeiro lugar, 
pois teve sua discussão encerrada na reunião anterior, em virtude da 
aprovação do requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, e já se 
encontra na fase de votação e tramitando em regime de urgência. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, 

de agradecer a solidariedade do Deputado João Leite em relação ao já 
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acontecido e bastante divulgado corte de raciocínio, quando estávamos 
ainda a menos da metade do pronunciamento e houve uma interrupção, por 
parte da Presidência, para naturalmente anunciar a reunião extraordinária 
das 20 horas. 

Aproveito esses minutos que tenho agora para completar o meu raciocínio. 
É evidente que esse tempo me dará tranqüilidade para voltar a falar do 
Projeto de Lei n° 705/99, a respeito do qual já falamos muito. Mas acho que 
temos que falar ainda mais, para que a população de Minas Gerais, por meio 
da imprensa e da TV Assembléia, possa entender, ponto por ponto, em que 
ela será atingida, como isso funcionará, e, principalmente, além dessas 
taxas, há o anúncio já feito por nós, nesta Casa, do aumento de 63% da 
energia elétrica. 

Teremos uma inflação que não chegará a 10% ao ano, ficando entre 8% e 
10%. "Déich", porque estamos muito próximos do Estado do Rio de Janeiro-
apenas para explicar ao Deputado Alencar da Silveira Júnior. Trata-se de 
uma forma de pronunciar as palavras, assim como no Sul de Minas puxa-se 
para o lado do sotaque paulista. Completando meu raciocínio, quero dizer 
que temos a obrigação de mostrar à população mineira que ... Sr. Presidente, 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior, depois que tirou as barbeias que 
estavam atrapalhando o seu olho, passou a não querer nos deixar completar 
o raciocínio. 

É bom lembrar que o pé-de-galinha está sendo taxado, através do Projeto 
de Lei n° 507/99, que estamos vendo ser aprovado nesta Casa. 

Quero completar meu raciocínio, e tomara Deus que consiga fazê-lo, 
porque, a toda a hora, sou interrompido, tornando-se difícil essa missão. Ora 
são 20 horas, e sou interrompido para começar nova reunião, ora aparecem 
com plástica nova e não deixam que completemos nosso raciocínio. Mas é o 
que tentarei fazer agora, dizendo que somos radicalmente, e tenho a certeza 
de que o povo mineiro também o é, contra a criação de novas taxas, novos 
tributos, sendo aumentada a energia elétrica, a água e todas essas taxas 
que, com certeza, serão aprovadas nesta Casa, pela Liderança, pela maioria, 
que pertence ao Governo do Estado, que hoje é comandado pelo cidadão 
que conhecemos muito bem e por quem temos grande respeito, Itamar 
Franco. Apenas não concordamos com alguns atos administrativos que estão 
ferindo a população do Estado que amamos. 

Pelas minhas contas, Sr. Presidente, ainda tenho 2 minutos, porque fui 
interrompido pelas palavras do Deputado Alencar da Silveira Júnior. Na 
verdade, ainda não consegui completar meu raciocínio. 

Gostaria de dizer a V. Exa. que nós, da Oposição, vamos dormir tranqüilos, 
o que acho que não vai acontecer com a Situação, que vem votando a favor 
desse projeto, que já foi apelidado de "boeing 705". Completando meu 
raciocínio, embora esteja sendo difícil, digo a V. Exa. que vamos continuar a 
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lutar para que o Governador, através da sua consciência e com os pés 
no chão, possa vetar tudo isso que está sendo aprovado pela sua própria 
base. Agradeço a V. Exa. pelo tempo a mim concedido, agradeço a todos 
que nos estão vendo, aos Srs. Deputados. Aproveito a oportunidade, já que 
estão fazendo "xi", no microfone, para parabenizar o Governador Itamar 
Franco, quando foi Presidente da República, conseguindo levar para Juiz de 
Fora o "gaich" canalizado. Muito obrigado. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 
passar à 1 a Fase da 23 Parte da reunião, com a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, nos termos do art. 164 do Regimento 
Interno, o Deputado Alencar da Silveira Júnior. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior* - Sr. Presidente, fui citado duas 
vezes: uma pelo companheiro João Leite, quando da sessão passada falava 
de papagaio de pirata. Isso é impossível. Vejam minha altura e a do 
Deputado. Mas, depois que o Deputado ficou, durante 10 minutos, repetindo 
a mesma questão de ordem, com certeza, o papagaio, hoje, neste Plenário, 
não sou eu. 

A Oposição diz que ficou calada, pois não estão deixando que ela fale. 
Quero lembrar que estamos trabalhando no Plenário há 11 horas e que 
8h57min32s foram usados pela Oposição da Casa. 

Gostaria, também, Sr. Presidente, de justificar meu voto errado na sessão 
passada, já que votei "sim" ao requerimento, e era para ter sido computado 
"não". 

Gostaria de lembrar, também, que vejo hoje, neste Plenário, incorporarem-
se o Deputado Gilmar Machado e outros companheiros da legislatura 
passada. Temos que ver que é uma situação diferente. Vejo, hoje, alguns 
Deputados que me antecederam, com o espírito de Durval Ângelo da 
legislatura passada. Fico muito tranqüilo quando falo que minha posição levo 
hoje e, quando se coloca a maneira do Governo, sinto-me mais coerente com 
minha posição, com meu voto. Quando estava falando o Deputado que me 
antecedeu, em hora nenhuma, dirigi a palavra a ele; eu estava, Sr. 
Presidente, simplesmente, espirrando, porque estou um pouco gripado. Foi 
isso que aconteceu, e peço desculpas ao Deputado que me antecedeu, se 
estava atrapalhando seu raciocínio, não só o dele, mas também o do outro. 

Na oportunidade, quero registrar o bom trabalho que o Sr. Sérgio Moreira 
realiza no Hospital Felício Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Luiz Tadeu Leite- Nesta oportunidade, quero comunicar a esta 

Casa e ao povo mineiro, especialmente à comunidade norte-mineira, o 

~------------------------------------------------~ 
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falecimento, agora à tarde, do Sr. José Aparecido Martins, que exerceu 
as funções de Prefeito da cidade de Porteirinha, no período de 1993 a 19~6. 
"Zé Bonitinho", como era por todos conhecido nessa região, faleceu hoJe, 
deixando consternada a comunidade política, os companheiros que 0 

conhecem e sabem da sua seriedade e do profícuo trabalho que desenvolveu 
à frente da Prefeitura de Porteirinha. Faleceu hoje, e o enterro será amanhã. 
Tenho a certeza de que terá a presença de milhares de amigos e 
admiradores da cidade de Porteirinha. Quero registrar um voto de profundo 
pesar pelo falecimento do ex-Prefeito de Porteirinha, José Aparecido Martins, 
o "Zé Bonitinho". 

O Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do Deputado Luiz Tadeu Leite. 
Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Sr. 
José Felipe Mota para o Cargo de Diretor-Geral da Comissão de 
Desenvolvimento do Vaie do Jequitinhonha - CODEVALE. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. Em discussão, o parecer. Para 
discuti-lo, com a palavra, o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
gostaria de discutir o parecer da comissão que argüiu o Dr. José Felipe Mota, 
indicado para o cargo de Diretor-Geral da Comissão de Desenvolvimento do 
Vaie do Jequitinhonha. 

Queria elogiar o Deputado Miguel Martini, que foi o autor da mudança na 
Constituição do Estado que permite que a Assembléia possa apreciar os 
nomes indicados pelo Governador e fazer a avaliação deste Governo, que, 
como dizem alguns Deputados, veio para transformar. Entretanto, estamos 
percebendo que o Governador está revendo suas indicações, ou seja, a 
realidade não é essa maravilha toda colocada por alguns Deputados. 

Temos aqui o parecer da Comissão Especial instituída para argüir, 
publicamente, o Dr. José Felipe Mota Coelho, indicado pelo Sr. Governador 
para a Direção-Geral da CODEVALE, e, além disso, os Deputados que 
participaram desta Comissão e que concluíram pela aprovação do indicado. 
Já que temos também presentes alguns Deputados do vale do Jequitinhonha 
e sabemos da importância da Comissão de Desenvolvimento do Vaie do 
Jequitinhonha - CODEVALE -, esperamos a manifestação desses Deputados 
com relação a essa indicação. 

Infelizmente não nos agrada termos suspeitas contra pessoas, mas várias 
delas estão chegando. 

o Deputado Márcio Cunha (em aparte)- Ilustre Deputado, V. Exa. indaga a 
este Plenário se algum de nós, Deputados, somos capazes de nos manifestar 
a respeito dessa indicação. Quero dizer-lhe que este Deputado é capaz de 
fazê-lo, e, aliás, gostaria de agradecer-lhe a gentileza de conceder o aparte. 
Sou votado em algumas cidades do Jequitinhonha, especificamente e de 
maneira mais acentuada na cidade de Diamantina, onde, nesse final de 
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O Sr. Felipe já foi sabatinado nesta Casa por uma comissão, que aprovou o 
seu nome, que vem agora a Plenário para ser referendado. 

Quero dizer a V. Exa. do conhecimento de algumas denúncias que 
imputaram a ele. Tenho, em minhas mãos, uma ação, a que se deu entrada 
na justiça comum, contra o Governo do Estado e contra o Tribunal de Contas, 
exatamente por não concordar com o parecer do Tribunal de Contas, que lhe 
imputava uma multa por não ter prestado conta de um convênio, à época em 
que foi Vice-Prefeito e, posteriormente, Prefeito. A documentação está em 
minhas mãos; portanto, posso apresentá-la a V. Exa. Ele, evidentemente, 
não pagou essa multa, porque não queria caracterizar a sua culpa. Ele não é 
culpado disso, e esse assunto está "sub judice". Ele não foi condenado, 
portanto, alguns estão cometendo um equívoco. Não quero fazer o juízo de 
ninguém, especialmente dos Deputados desta Casa. Essa pessoa que foi 
Prefeito de Minas Novas tem toda a competência para exercer o cargo. Trata-
se de uma pessoa de bem e de princípios. Conheço grande parte de sua 
família, aqui em Belo Horizonte. Fui companheiro de escola, de faculdade e 
relacionei-me com pessoas de sua família; portanto, posso afiançar que, sem 
dúvida alguma, fará, à frente da CODEVALE, um grande trabalho. Neste 
momento, o que se pede é um voto de confiança, porque esse assunto está, 
repito, "sub judice", pois ele entrou na justiça comum, exatamente por não 
concordar com o parecer. Para V. Exa. ter uma idéia, temos aqui, da SEAM, 
à época, um texto que diz o seguinte: "Quanto à aplicação de verbas na 
execução de obras, somos de parecer que a situação é normal, sem 
problemas (fi. 44 ). Conclusão: Em face do exposto, entendemos que os 
recursos concedidos por esses convênios foram satisfatoriamente aplicados". 
Portanto, isso não é devido. Insisto em dizer que a questão está "sub judice". 
Então, essa pessoa tem todas as condições, e a comissão que o sabatinou e 
que o avaliou é um indicativo para este Plenário, para que o aprovemos. E 
esse assunto está aqui há bastante tempo. Assim, podemos, tranqüilamente, 
votar. Pediria o apoio e a compreensão de V. Exa. 

O Deputado João Leite - Agradeço o aparte e a contribuição do Deputado 
Márcio Cunha. Realmente, temos essa indicação desde o dia 15/9/99. 
Encontra-se, na Assembléia, desde essa época, essa mensagem do 
Governador, mas, só agora, vem a Plenário. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Gostaria de lembrar-
lhes o seguinte. Se tivermos de, a partir de agora, mudar o sistema ... A 
pessoa vem para uma sabatina, em que são feitas as perguntas, e é 
aprovado. O representante do meu partido, do de V. Exa. e do PMDB 
estiveram lá. E quando chega a Plenário, a situação muda? Temos de acabar 
com a sabatina nesta Casa. Fica apenas o Plenário para decidir, porque, a 
partir do momento em que há um membro do meu partido fazendo parte da 

~---------------------------------------------------------/ 
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Comissão, e este dá o apoio e o aval, ao nome do Dr. Felipe, para a 
CODEVALE, que foi Prefeito de Minas Novas - o Deputado Márcio Kangussu 
pode falar muito bem, porque também é votado, como sou nessa cidade; é o 
segundo Deputado mais votado ali, com 950 votos -, ele será referendado 
neste Plenário. Toda a discussão é válida. Gostaria de agradecer o aparte 
que me foi concedido por V. Exa. O PDT votaria favorável ao nome do Dr. 
Felipe para a CODEVALE. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, mas não concordo com V. Exa. Nenhum outro Deputado tem 
procuração para votar em meu nome nem para discutir o parecer. Temos um 
parecer de uma comissão, o qual veio ao Plenário da Assembléia Legislativa, 
e é direito de todo Deputado discutir esse parecer. Gostaria de conhecer 
esse parecer. Gostaria de ter as notas taquigráficas da reunião, para saber 
mais sobre a indicação. A responsabilidade do voto é minha, não abro mão 
de discutir e não dou procuração para ninguém votar em meu nome, apesar 
de ter confiança nos membros do meu partido. 

O voto é do Deputado, é pessoal, é intransferível, e eu não abro mão disso. 
Quero conhecer cada uma das proposições que estiver votando; por isso, 
com muita tranqüilidade, subirei a esta tribuna para conhecer cada matéria. 
Muito obrigado pela liberalidade, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Com a palavra, para discutir, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, cada vez que 
temos que votar a indicação de um nome para ocupar um cargo de uma 
fundação, de uma autarquia do Estado de Minas Gerais, fico satisfeito. Vejam 
os senhores e as senhoras que, no passado, antes de aprovarmos essa 
mudança constitucional que obriga que os indicados sejam sabatinados nesta 
Casa e depois aprovados em votação secreta, todas as indicações eram 
feitas por baixo do pano. A sociedade nem tomava conhecimento, o 
parlamento nem tomava conhecimento, e mais tarde íamos descobrir se era 
bom ou se era mau, se tinha gerado benefícios ou malefícios para o órgão ou 
para o Estado. 

Ficamos felizes por termos sido o autor dessa proposta de emenda à 
Constituição, mas achamos que ela ainda precisa ser aprimorada, porque a 
proposta de emenda à Constituição discutida, votada e aprovada nesta Casa 
prevê que o Presidente da COPASA tem que ser sabatinado também por 
esta Casa, que o Presidente e os Diretores do BDMG sejam sabatinados 
nesta Casa, que o Presidente e os Diretores da CEMIG sejam também 
sabatinados nesta Casa. Foi exatamente uma manobra deste Governador 
Itamar Franco, que, através de uma liminar, conseguiu, até que se discuta o 
mérito, não mandar para esta Casa, para ser sabatinado, o Presidente das 
empresas públicas e o Presidente e os Diretores das instituições financeiras. 
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Achamos que a medida democrática é exatamente essa, porque, quando 
vem para esta Casa, o indicado mostra a sua cara. Vamos examinar o seu 
passado. Se realmente verificarmos que alguma coisa desabona sua 
indicação, não devemos aprovar. É exatamente esse o nosso papel, o de 
examinar. A Comissão Especial constituída para isso faz a primeira 
avaliação, da mesma forma como os projetos são debatidos na comissão, 
que emite um parecer que vai ser votado em Plenário. No Plenário, é que 
vamos deliberar. Chegando à Casa, chegando ao Plenário temos que ouvir. 
Não o conheço, mas temos ouvido posições a favor e posições contrárias. 
Cada parlamentar vai avaliar e examinar se deve ou se não deve aprovar a 
indicação. 

Quero aproveitar este momento e chamar a atenção dos nobres pares 
desta Casa para um fato grave que está acontecendo. Aí podemos usar o 
ditado: "casa de ferreiro, espeto de pau". Nosso Instituto de Previdência -
IPLEMG - está sendo dirigido por um Presidente cujo nome ainda não foi 
homologado por esta Casa. Ainda não o sabatinamos e ainda não votamos. 
A Constituição prevê que ele tem que ser sabatinado nesta Casa e aprovado 
em votação secreta. 

A comissão ainda não foi constituída, mas ele está dirigindo aquela 
autarquia. E se não for aprovado por este Plenário? Todos os atos que está 
praticando serão nulos, porque estão sem legalidade. Tenho chamado a 
atenção dos Deputados para esse fato há muito tempo. Fizemos solicitações 
de informações, mas obtivemos apenas 1/3 de respostas. Fizemos um 
questionário com mais de 20 perguntas para conhecermos a realidade do 
nosso Instituto, como está sendo administrado, se está bem, se está mal. E 
ainda não obtivemos resposta. Temos que chamar a atenção para isso, 
porque a lei tem de ser cumprida, principalmente por nós,que as fazemos. É 
muito importante que nós,parlamentares,não abramos mão dos nossos 
direitos e deveres. Somos os fiscais. Fomos eleitos para tal. Somos 
legisladores e fiscalizadores. 

Concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte)- Gostaria de, nesses 30 

segundos concedidos por V. Exa, lembrar que, quando o Deputado João 
Leite disse que o voto é dele, o meu é da mesma forma, ninguém vota por 
mim. Eu mesmo voto. Sou consciente desses votos. Mas gostaria de lembrar 
que houve uma comissão, e esta aprovou esse nome. A partir daí, se há 
tanta divergência, que façamos uma comissão mais séria. Vamos participar 
de uma comissão com mais seriedade. Ali estiveram muitos Deputados. A 
pessoa indicada tira todas as dúvidas, e a comissão dá o seu aval. Ela, 
então, é avalizada por essa comissão. Quando votamos contra tudo isso, não 
estamos votando contra o nome do Sr. Felipe, ex-Prefeito de Minas Novas, 
por exemplo, mas contra os nossos companheiros Deputados, que ali 
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estiveram sabatinando. Estaremos votando contra companheiros nossos, 
que ali deram seu aval. A partir desse aval, estou confiando também, mas o 
voto é pessoal. Agradeço esse aparte. 

O Deputado Miguel Martini - Concordo com V. Exa. e discordo ao mesmo 
tempo. Concordo que o voto é de cada um. Livremente, devemos exercê-lo, 
mas discordo quando diz que temos obrigação quase de acompanhar a 
comissão. A comissão emite um parecer, mas posso ter informações 
diferentes. Não estamos votando contra a comissão, estamos contra um 
parecer dela. Se fosse assim, não haveria necessidade do Plenário. O 
processo é muito claro. Acho que esta Casa está aprendendo, porque isso 
não era uma prática. Pouco a pouco, vamos começar a analisar, com mais 
rigor, esses nomes que aqui são apresentados. Por isso fico satisfeito 
quando percebo que alguém que tem alguma coisa contra começa a lutar 
pela reprovação. E esse é o processo. Ainda que o nome não seja 
diligentemente analisado, é bom observar que esse indivíduo esteve numa 
comissão pública, num local público, onde a sociedade e a imprensa 
puderam acompanhar a sabatina. Hoje a própria sociedade, por esse avanço 
da TV Legislativa, pode acompanhar a discussão a respeito desses nomes. 

Então, não é alguma coisa feita às escondidas lá no Palácio, com um 
decreto. Agora esse é um processo público. Acho até que, à medida que esta 
Casa começar a agir com mais rigor, vai acontecer que muitos nomes, 
considerando-se o passado das pessoas, não serão aceitas, porque terão 
que passar exame minucioso de sua vida pregressa, para saber se 
preenchem os pré-requisitos mínimos para estar à frente de uma autarquia e 
de uma fundação, enfim, de um órgão do Estado. Volto a dizer: lamentamos 
que ainda não estejamos aqui discutindo o Presidente da CEMIG, da 
COPASA, o Presidente do BDMG e seus diretores, porque isso já foi 
aprovado. Esperamos que seja derrubada essa liminar, para restaurarmos a 
transparência e a democracia. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Márcio 
Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes, 
imprensa, com respeito à Mensagem no 52/99, que indica o Sr. José Felipe 
Mata para Diretor-Geral da CODEVALE, acho que tenho autoridade e 
legitimidade para falar sobre o caso, por várias razões. A primeira é que sou 
do Vale do Jequitinhonha e também o é José Felipe Mata. Sou majoritário na 
cidade em que foi Prefeito, Minas Novas, e fui também Diretor-Geral da 
CODEVALE. Hoje, tive o cuidado de falar, por três vezes, com Minas Novas, 
para que tivesse orientação sobre como proceder nessa votação. Primeiro, 
por uma questão de princípio, acho que a política não pode nos induzir a uma 
injustiça. Resolvemos a questão política na época própria, na época de 
votação ou, mesmo, nas discussões, nos plenários constituídos, como o da 
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Assembléia, os das Câmaras Municipais, o Senado Federal, a Câmara. 
Minas Novas, como qualquer outra cidade, principalmente as pequenas 

sempre sente um orgulho muito grande em ver seus filhos ocuparem cargo~ 
de relevância, principalmente no nível do Estado. O Prefeito de Minas Novas 
por quem tenho a honra de ser apoiado, o Sr. Geraldo Coelho, disse-me ~ 
seguinte: politicamente, Minas Novas não tem absolutamente nenhuma 
objeção ao nome de Felipe. Gostaríamos, inclusive, que fosse Diretor da 
CODEVALE e obtivesse prestígio junto ao Governo do Estado, para ajudar a 
administração municipal, para ajudar, enfim, a todos os segmentos 
organizados a melhorar a qualidade de vida do povo de Minas Novas e de 
todo o Vale do Jequitinhonha. Portanto, a posição política do grupo a que 
pertenço é ter filhos de Minas Novas, pessoas do Vale do Jequitinhonha que 
puderem alcançar e ser nomeados para cargos de relevância, o que vamos 
aplaudir. 

O problema do Sr. José Felipe Mata - parece-me - não é político; é, 
sobretudo, um problema de dúvidas éticas colocadas e discutidas aqui, há 
bastante tempo. Acho que elas devem ser esclarecidas para que não 
induzam qualquer um de nós a cometer injustiça, aprovando, ou, 
principalmente, rejeitando o seu nome, o que pode prejudicar e macular a 
honra de uma pessoa de bem. Mas também não podemos ter a leviandade 
de aprovar alguém que tem, na vida pública, máculas que não o credenciam 
a ocupar um cargo de tamanha relevância. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (em aparte) - Só para completar, 
como Deputado votado na cidade, estava comentando com alguns colegas 
Deputados que, quando chego a Minas Novas, o meu grupo político é 
totalmente independente. Sou bem tratado e bem recebido naquela terra, que 
sabe receber. E é assim com todos os grupos políticos dali, tanto do Felipe, 
como do ex-Senador Murilo Badaró, ou do próprio Prefeito. Sou bem tratado 
por todos ali. 

Meu problema também não é político, porque o Felipe tem o seu 
compromisso, como o grupo político de V. Exa. também tem. É com muita 
tranqüilidade que falo isso: Minas Novas sabe receber. Acho que, se posso 
ajudar alguém do Vale a levar benfeitoria para lá, para engrandecer Minas 
Novas, que, querendo ou não, é um filho daquela cidade que vai ter um cargo 
de destaque, por que não vou ajudar? Ajudaria o Sr. Felipe, como ajudaria 
qualquer outro de qualquer grupo político daquela cidade, que sempre soube 
me receber muito bem. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Deputado Alencar, sei que, mesmo V. 
Exa. não sendo do Vale do Jequitinhonha, ali teve votos e tem compromissos 
com aquele povo. Mas, complementando meu raciocínio, acho que o melhor, 
nesse momento, é a prudência. Serenidade, prudência e caldo de galinha 
nunca fizeram mal a ninguém . 
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Se existem essas dúvidas, espero, como pai de família, como homem . 

do Vale do Jequitinhonha, que sejam sanadas favoravelmente ao Jose 
Felipe. Temos de ter um pouquinho mais de paciência, para nos informarmos 
melhor sobre essas denúncias, que podem muito bem ser de ordem política e 
pessoal. Após sanadas, votaremos com tranqüilidade, com a consciência de 
estarmos cumprindo o nosso dever de forma correta, com compromisso, com 
verdade e com justiça; para isso fomos eleitos. 

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Líderes, Srs. Deputados, faço um apelo: qu_e 
deixemos para votar essa indicação num momento mais oportuno, depoiS 
que todas essas dúvidas forem sanadas. 

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Márcio Kangussu; estou 
acompanhando o que V. Exa. está discutindo em relação ao parecer e o 
cuidado com que tratou dessa questão. Penso que temos de tratá-la dessa 
maneira, apesar de termos a Comissão apreciando a matéria. Mas vimos 
anteriormente que outros nomes que foram apreciados pela Comissão, 
referendados no Plenário da Assembléia, foram exonerados pelo Governador 
do Estado. Concordo com V. Exa. que temos de ter esse cuidado. 

O próprio Deputado Durval Ângelo trouxe várias suspeitas sobre essa 
pessoa. Também tivemos a oportunidade, hoje, de ouvir alguns 
esclarecimentos sobre isso dos Deputados Márcio Cunha e Alencar da 
Silveira Júnior. Depois da discussão desse parecer, penso que teremos 
condição de votar. Mas creio que a linha adotada por V. Exa. é a ideal. Estou 
acompanhando as discussões para proferir o meu voto no momento 
oportuno. Muito obrigado pelo aparte e parabéns por seu pronunciamento, 
Deputado Márcio Kangussu. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Existe uma coisa sobre a qual gostaria 
que refletíssemos. Grande parte dessas denúncias estão partindo de 
pessoas que ocupam cargos no Governo, o que é lamentável. Hoje mesmo, 
chegaram alguns "faxes" ao meu gabinete, que têm a marca da CODEVALE, 
para onde o Sr. Felipe está sendo indicado. Isso é lamentável. Acho que são 
esses procedimentos que precisam ser repudiados por este parlamento. 
Precisamos. averiguar e ter os cuidados que estamos tendo, debater e 
esclarecer. E assim que chegaremos à verdade e à justiça. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte)* - Agradeço-lhe, Deputado Márcio 
Kangussu, pelo aparte. Quero reconhecer e enaltecer o seu sentimento como 
um conterrâneo, como alguém que nasceu no Vale e conhece as agruras e 
dificuldades daquela região. Aproveito para esclarecer, mais uma vez, que 
não sou votado em Minas Novas. O meu interesse nesse caso é buscar a 
verdade. Evidentemente, nós, como parlamentares, temos o dever de buscar 
as informações. Posso afiançar que é uma tempestade em copo d'água e, 
portanto, provável injustiça o que está sendo feito contra esse senhor, pelo 
que pude perceber. 
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Mas precisamos compreender que seu nome já está indicado há 
bastante tempo, já foi sabatinado por uma comissão, e, enquanto V. Exa. 
estava na tribuna, conversamos com alguns Deputados e soubemos que 
existe a idéia coletiva de que esgotemos a discussão desse assunto hoje, 
para que possamos votar amanhã. Acho que os Deputados que ainda 
tiverem dúvidas a esclarecer deveriam procurar informações como as que 
tenho, ou os que pensam que existe um dossiê ou alguma coisa contra ele 
tragam-me essa informação. Sou um homem extremamente justo e não 
quero, de forma alguma, cometer injustiça, da mesma maneira que não quero 
referendar alguém que não tenha condições éticas, morais ou competência 
para assumir aquela direção. Mas quero que comprovem as informações. 
Não adianta, meramente por disputa partidária, virem trazer notícias 
infundadas contra uma pessoa que, até prova em contrário, é sensata, é um 
homem de bem. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Para concluir, acho perfeitamente viável o 
que o Deputado Márcio Cunha disse. Precisamos fazer uma profunda 
reflexão para dar nosso voto com justiça. De antemão, quero dizer que, se o 
nome de José Felipe for aprovado, o Vale do Jequitinhonha, Minas Novas, e 
principalmente, o Sr. Geraldo Coelho, Prefeito daquela cidade, ficarão muito 
felizes e honrados. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 
aproveitar o ensejo para solicitar a reflexão desta Casa para a indicação de 
um cidadão para ocupar um cargo. Quero comentar um pouco o que isso 
significa em Minas Gerais, neste momento. Tenho evitado abordar assuntos 
aqui, hoje e ontem, porque estava havendo um processo de obstrução por 
parte da Oposição. Quando vamos falar, acabamos por aumentar o tempo de 
obstrução. Mas tenho a impressão de que as pessoas que estão em casa 
acompanhando - se é que têm paciência de acompanhar nossos trabalhos o 
dia inteiro - devem estar se perguntando como esta Casa trabalha e se é com 
essas discussões intermináveis. Certamente quem está em casa não 
compreende o sentido de se conceder uma hora para discutir um projeto. 
Durante 60 minutos, discutimos o mesmo assunto para, logo em seguida, 
pedir a verificação do "quorum", a fim de, comprovada a falta de "quorum", 
pedir o encerramento da reunião. 

Mas isso faz parte dos meandros do Legislativo, e também a discussão 
dessa indicação faz parte desse espetáculo que podemos acompanhar em 
casa. 

A indicação do Diretor-Geral da CODEVALE é um grande trunfo para o 
Governo do Estado. Conhecemos a CODEVALE até folcloricamente, porque 
era um órgão chamado de "não acode nem vale", pois não tinha função 
específica. Muitas vezes, ocuparam diretorias daquele órgão pessoas que 
nem eram do vale do Jequitinhonha, pessoas totalmente divorciadas daquela 
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realidade. E dessa vez o Governo procura, primeiro, três pessoas que 
são identificadas com o vale do Jequitinhonha. Os três Diretores indicados 
são radicados na reg1ao. São ex-Prefeitos, políticos, lideranças 
eminentemente do Jequitinhonha, que conhecem os problemas do vale e que 
já estão implantando projetos em benefício da região. 

Ele foi sabatinado, já está trabalhando, e a sua indicação vem para esta 
Casa como um constrangimento, como se voltasse a ser julgado por fatos 
que ainda nem cometeu, po~que está ap~nas h_á pouco~ meses à fre;nte da 
CODEVALE. Conheço o indicado, ele fo1 Prefe1to de Mmas Novas. E 0 Sr. 
José Felipe Motta. Conheço-o há longo tempo, é companheiro de lutas 
políticas, embora eu não tenha também sido apoiado em Minas Novas. Mas 
fui apoiado em Turmalina e em Veredinha, que ficam próximas àquela região. 
Sei tratar-se de um cidadão, de um político que exerceu o seu papel, que 
realizou seu trabalho, que foi um bom Prefeito na sua cidade. 

Mas esta Casa, toda vez que começa a discutir brigas políticas locais, 
perde a sua importância. O que está se discutindo aqui, hoje, na verdade, 
não é a indicação de um cidadão; se ele tem capacidade para dirigir a 
CODEVALE ou se ele tem perfil para tal. O que se está discutindo é 0 
seguinte: adversários polític:_os locais que. lev~ntaram, levantam e vão 
levantar afirmativas, acusaçoes contra o c1dadao e acusações que nem 
conhecemos ainda, mas que são passadas de boca em boca. E isso é fruto 
de um debate local da cidade de Minas Novas. E estamos discutindo a 
indicação de um nome para um a!t.o cargo de uma entidade que pode prestar 
grandes serviços ao vale do JeqUitmhonha. 

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu 
Leite. Sou um eterno adm~ador de V. Exa., ~!in~ipalmente quando 0 vejo na 
tribuna, porque, em razao da sua expenenc1a, vamos observando-o e 
captando coisas boas, e, na maioria das vezes, para não dizer em 100% 
delas, o senhor nos transmite isso. 0 

Mas não ouv! bem e gostaria que ~ senhor repetisse, se possível. Parece 
que o senhor d1ss~ que o Dr. ~o:e Felipe Motta já está trabalhando? 

O Deputado LUIZ ~adeu Le1te - Ele foi designado, e, pelo que sei, parece 
que ~ pessoa des1gnada começa a atua.r nas funções e aguarda ser 
sabatmada ~ referend~da pela Assembléia. E assim que tem sido em relação 
a outras entidades. Nao me consta que a pessoa fique parada por três ou 
quatro meses aguardando apenas a aprovação. Posso estar enganado, mas 
a impressão que tenho é que, tendo sido designado para a função, está 
atuando no órgão, querendo prestar serviço, querendo desempenhar a tarefa 
para a qual foi designado, aguardando a confirmação de seu nome pela 
Assembléia. Mas não sei se ele já está assinando oficialmente. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Pelo que entendo, e é muito 
pouco até, pelo primeiro ano que estou aqui, muito mais aprendendo que 
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podendo ensinar, não haveria necessidade, então, de o nome do Dr. 
José Felipe Motta estar agora aqui para ser aprovado. Se ele já está 
trabalhando, o que estamos fazendo? Por que existe a indicação do Dr. José 
Felipe para a Diretoria-Geral da CODEVALE? 

Gostaria que o senhor ou a Presidência pudesse clarear o assunto para 
todos nós, uma vez que não estou entendendo se é normal o Dr. José Felipe 
Motta já estar trabalhando antes de ser referendado por esta Casa. Muito 
obrigado. 

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Queria, apenas, dizer a V. Exa. e aos 
nobres pares que estamos acompanhando essa indicação com a maior 
atenção, porque é uma pessoa que conhecemos, tem bons planos, boas 
intenções. Na verdade, ele tem um problema com o Tribunal de Contas, que 
todos nós que passamos por Prefeituras temos, porque há uma exigência 
muito grande a certos itens, e o que existe é uma pendência que está sendo 
discutida judicialmente. Portanto, ainda está "sub judice" o assunto que o 
impediria de assumir uma função como essa. Agradeço a V. Exa. e estamos 
prontos para referendar o nome de uma pessoa que conhecemos e sabemos 
ser correta. 

Sr. Presidente - A Presidência, antes de entrar na fase já anunciada, 
gostaria de dizer aos Srs. Deputados que, no decorrer da discussão, fez uma 
reunião com o PT, na sala ao lado, e repetirá as palavras pronunciadas por 
um Deputado que julgo bastante ponderado e que procura agir com justiça 
nesses momentos. Trata-se do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que disse: 
"Se o indicado tem problemas, não podemos referendar a sua indicação; se 
não tem problemas, temos a obrigação de praticar justiça". 

Percebemos um certo "zunzum" na Casa, fala-se que existe um dossiê, que 
não existe dossiê. A Presidência gostaria de, se for possível, não colocar o 
parecer em votação hoje, dando um prazo, até amanhã, para aqueles que 
tiverem alguma coisa a acrescentar. Dessa forma, não haveria dúvidas a 
respeito. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta fase, passa-se à 2a 

Fase da 2a Parte da reunião, com a discussão e votação da matéria 
constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Entendo que a preocupação de V. Exa. é 

legítima. Mas entendo também que a Casa designou Comissão Especial para 
sabatinar a pessoa que está sendo indicada para a CODEVALE. Temos um 
parecer de uma Comissão Especial. O processo está em discussão, continua 
em discussão amanhã, e se, no momento em que ele estava sendo 
sabatinado, não foi apresentado nenhum questionamento; se não foi 
apresentada nenhuma prova contra esse cidadão, com a devida vênia, fico 

/ 
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com o relatório da Comissão Especial. 

O Deputado Durval Ângelo - Dentro dessa visão de entendimento de V. 
Exa., solicito que a votação seja na parte da tarde, para que, na parte da 
manhã, as pessoas que têm dossiê façam-no circular entre os Deputados. 

Gostaria de, a bem da verdade, registrar que este Deputado esteve lá, 
sabatinou, fez questionário e afirmou da existência do dossiê que levanta 
inúmeras irregularidades a respeito dessa pessoa. O PT não tinha nenhum 
membro na Comissão, mas este Deputado não se omitiu e lá esteve durante 
uma hora, conforme V. Exa. pode conferir nas atas da reunião, tendo sido o 
único parlamentar que fez esse questionamento. 

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

Roberto, em que solicita seja mantida a preferência regimental na apreciação 
das matérias em pauta. Com a palavra, para encaminhar a votação, o 
Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos 
analisar, aqui, o requerimento do ilustre Deputado Antônio Roberto, em que 
solicita, na forma regimental, que seja mantida a preferência regimental na 
apreciação das matérias em pauta. Entendemos que a disposição na ordem 
regimental existe em tese, porque existe, também, aqui, um jogo de 
argumentos, em que o Plenário é soberano. Nesse jogo de forças das 
inteligências e das espertezas com relação à interpretação do Regimento 
Interno, no julgamento da votação, no encaminhamento das matérias, não 
concordamos, em tese, com essa proposta. Muitas vezes há a necessidade 
do entendimento posterior com relação a algum projeto que precisa ser mais 
amadurecido, como aconteceu agora, nessa discussão, sendo que 0 ilustre 
Deputado Durval Ângelo já tinha em mente solicitar o adiamento da votação 
da indicação de um nome que está aí, na berlinda. Mas parece-me - fazendo 
aqui a apologia das palavras do ilustre Deputado Luiz Tadeu Leite, do ilustre 
Deputado Márcio Kangussu, que conhece a pessoa, que vive no vale do 
Jequitinhonha - que muitas vezes são apenas cogitações de ordem política, 
querendo-se impedir a aprovação de um nome aqui dentro. É lógico que este 
parlamento tem que ter a consciência e o tempo necessários para expressar 
sua consciência sobre o conhecimento dos fatos. Num primeiro momento, 
não temos nada contra a indicaç~o do nome, que geralmente sabemos que 
tem uma história naquela região._E por i~s~.mesmo, para termos mais tempo 
- 0 que chamamos de maturaçao das 1de1as, que podem ser debatidas e 
levantadas -, que não somos, num primeiro momento, pela aprovação desse 
requerimento, em que pese a nosso maior e profundo respeito ao ilustre 
colega de profissão e também no desempenho político de parlamentar 
Antônio Roberto, figura tão expressiva dentro deste parlamento, cumprind~ 
seu papel de representante do povo. Por isso mesmo, achamos que seria de 
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bom juízo que, dentro do jogo, do desenrolar das votações, das 
discussões, dos encaminhamentos, dos requerimentos, não podemos, num 
primeiro momento, concordar com uma pauta rígida; não podemos 
estabelecer uma hierarquia rígida que venha prejudicar o resultado de um 
projeto que, talvez, possa apontar com mais justiça, com maior consciência e 
com maior clareza um resultado e não obedecer à pauta. Então, nosso 
encaminhamento é contrário a esse requerimento do Deputado Antônio 
Roberto. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Mauro Lobo. 

O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, sem dúvida 
nenhuma, agora que - quem sabe? - estamos prestes a encerrar o período 
legislativo, não tivemos nenhum projeto que, como esse, nos levasse a tantos 
pronunciamentos, em decorrência de seu conteúdo e tramitação. Vejo, nesse 
requerimento do Deputado Antônio Roberto, a preocupação de se manter a 
preferência na apreciação das matérias em pauta, em defesa da não-
postergação desse projeto. Somos favoráveis a uma tramitação de projeto 
nem rápida nem demorada. Ela deve ser a necessária para que o projeto 
possa ser bem avaliado, discutido e aperfeiçoado. Sendo assim, essa é a 
nossa preocupação, mesmo quando do recebimento de emendas que, 
obviamente, vêm punir o contribuinte, trazendo-lhe mais despesas. 

Assistimos à movimentação para que fosse limitada, ou cerceada mesmo, 
a discussão do projeto, através do "requerimento-rolha", mas estamos 
aproveitando toda a oportunidade para chamar a atenção dos nossos pares, 
pois esta Casa tem de reavaliar sua posição. O que nos trouxe aqui como 
Deputados, com pouquíssimas exceções, não foi nenhuma liderança política, 
mas sim o nosso trabalho e o apoio recebido por nossas bases, perante as 
quais temos de nos justificar, pelos nossos atos e posições. 

Já tive a oportunidade de falar que esta Casa deu muito apoio ao Governo. 
Por exemplo, aprovamos o projeto de negociação dos créditos da CEMIG e o 
de anistia, que trouxeram mais recursos para o Governo. Temos 
acompanhado a evolução da receita do Estado e seu crescimento e, ao 
mesmo tempo, a diminuição das despesas. Com isso, constatamos que as 
finanças de Minas tendem a apresentar um melhor desempenho do que o de 
meses atrás. 

O próprio Governo está esperançoso, com a nomeação de 1.800 fiscais, 
em aumentar a arrecadação em 40% do ICMS. Esse é o caminho, cobrar de 
quem está sonegando. O Governo está certo. Tem de nomear fiscais e de 
realizar ações para incrementar essa receita do Estado. Mas essa receita era 
devida e não era recolhida. Mesmo com essa situação, insistiu, através de 
uma emenda, que já discutimos bastante aqui, de origem do Executivo, mas 
não teve coragem de apresentá-la. Utilizou um procedimento de uso dos 
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a postura de cada cidadão. 

No passado fomos rotulados de traidores do povo pelos sindicatos que 
estavam aqui presentes, os sindicatos que sempre marcaram posição nesta 
Casa, mas hoje viraram pelego, foram comprados por esse Governo. Estão 
nos JPSEMGs da vida, estão com o seu emprego garantido, viajando com 
passagem aérea paga pelo Governo para baixo e para cima, participando das 
mordomias do Governo. Evidentemente, a partir do momento que acharam a 
sua "boca", na linguagem popular, pararam de defender o povo. É 
interessante isso. Se fosse no ano passado, essa galeria, certamente estaria 
repleta, inclusive com a direção das lideranças sindicais. Hoje, estamos aqui, 
prestes talvez daqui a alguns minutos, a algumas horas, a votar um projeto 
de alto interesse para a comunidade mineira, e não vemos, realmente, 
ninguém nas galerias. 

Talvez seja por despreparo nosso, por não termos, como Oposição, 
conseguido mobilizar os sindicatos e a população. Fato é que falta liderança, 
falta representação política, liderança política que defenda também os 
interesses do povo, não na democracia tida como representativa, porque nós 
os representamos, mas na democracia participativa, que é a que faz com que 
as coisas sejam evidenciadas; com que se possa defender as idéias e 
pressionar. 

Portanto, pediria que votassem contrariamente ao requerimento do 
Deputado Antônio Roberto porque ele vai, mais uma vez, acelerar uma 
votação que não deveria ser apressada. 

Termino minhas palavras, Sr. Presidente, dizendo que poderemos 
conhecer daqui a pouco as pessoas que trabalham contrariamente aos 
interesses do povo de Minas Gerais e favoráveis a uma minoria, a um grupo 
que hoje está comandando o Palácio da Liberdade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Para encaminhar, com a palavra, 
o Deputado João Leite. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, 
telespectadores da TV Assembléia, continuamos aqui, nós da Oposição, 
obstruindo a votação do "boeing 705". Esse projeto que, em princípio, criava 
129 novas taxas. Houve um acerto, foram retiradas algumas taxas, entraram 
novas taxas e, por emenda, mais outras taxas foram recebidas. Fomos contra 
a criação dessas taxas que se unem a outros aumentos que teremos. 

A população de Minas Gerais perceberá, infelizmente, a partir de janeiro, o 
aumento de 63% nas contas da CEMIG, anunciado hoje; o aumento na conta 
da COPASA e essas diversas taxas. Quando o cidadão ou a cidadã de Minas 
Gerais for pagar o seu IPVA, pagará praticamente 40% a mais. 

Estamos num processo de obstrução, porque não concordamos com essas 
taxas. O PSDB, o PFL e o PSN, unimo-nos e não concordamos com essas 
taxas. 
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Não concordamos também com o encaminhamento que vem sendo 
dado às votações na Assembléia Legislativa. Já enfrentamos um 
"requerimento-rolha", que é o mais repudiado pelo parlamento. Ensinaram-
nos alguns Deputados que esses requerimentos devem ser repudiados, 
porque eles impedem a manifestação da Minoria, da Oposição. Esses 
requerimentos calam a Oposição e não permitem que o parlamento possa ter 
um maior tempo para apreciar as matérias que são enviadas à Assembléia 
Legislativa. É isso que está acontecendo nesse momento. 

Já tivemos o requerimento que impede a discussão, e agora temos o outro 
requerimento que solicita seja mantida a preferência na apreciação das 
matérias em pauta. Já tivemos uma rolha, agora temos um gesso para 
engessar totalmente a votação, para impedir que tenhamos a possibilidade 
de apreciar outro projeto e tenhamos tempo para uma maior análise do 
"boeing 705", esse saco de maldades que foi imposto ao cidadão de Minas 
Gerais. 

Será muito triste quando, em janeiro ou fevereiro, a população começar a 
perceber os aumentos, quando perceber que terá que pagar 40% além do 
que já pagava, além das outras taxas referentes ao seu automóvel. E já 
tivemos a oportunidade de dizer que, além das diversas taxas que teremos, a 
área da saúde e a de agropecuária se juntarão às outras que já são cobradas 
para registro e vistoria de estabelecimentos, registro de produtos, alteração 
de razão social, inspeção sanitária e industrial e todas as outras que já 
existem e que são muitas, cobradas pela Tabela A. Teremos muitas outras 
novas taxas incidindo nessa tabela. 

Mas não temos dúvidas de que, de um lado, o telespectador que está nos 
assistindo e, de outro, aqueles que são a maioria da populaçã<? que necessita 
desses alimentos, terão, ao final, de comprá-los mais caros. E isso que está 
sendo colocado para votação, além da taxação sobre as padarias. 

Acompanhamos a mensagem, muito firme, do Secretário da Fazenda, 
dizendo que precisa equilibrar essas contas. Ele diz que há um buraco nas 
contas do Governo e que o povo irá pagar por ele. E vemos com isso como o 
Poder Legislativo se enfraquece. 

Quero até dizer, Deputado Márcio Cunha, que, ainda esta noite, quero 
estar outras vezes aqui, nesta tribuna, porque esse "boeing" nos reserva 
muitas surpresas. Por isso, quero convidar o telespectador para acompanhar 
esta sessão extraordinária da Assembléia, que deverá ir até a madrugada, 
porque temos outras coisas a relatar. Te mos que mostrar como um povo 
sofre quando temos um Poder Legislativo que se dobra aos interesses e ao 
pensamento do Poder Executivo. Nós, que os representamos, é que 
deveríamos, neste momento, dizer "não" a essas taxas. Mas, infelizmente, 
vemos que o parlamento, que representa o povo, está pronto para dizer "sim" 
para essas taxas e queremos impedir isso. 

~------------------------------------------------~ 
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o Deputado João Leite - Neste momento, Sr. Presidente, percebemos que 
não temos "quorum" para a votação desse requerimento. E preciso que 
tenhamos 39 Deputados em Plenário, e peço a V. Exa. que encerre, de 
plano, a reunião, porque, enquanto encaminhava a votação, tive a 
oportunidade de contar os Deputados, e não há número suficiente para votar 
esse "requerimento-gesso". Tivemos o "requerimento-rolha" e agora não 
temos "quorum" para votar o "requerimento-gesso". 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - A Presidência informa ao 
Deputado que a chamada de recomposição de "quorum" que foi feita há 
poucos minutos constatou a presença 47 Deputados. Na verdade, 
exatamente agora se estão completando 13 horas consecutivas de reunião, e 
alguns Deputados estão cansados e estão lá dentro, mas há "quorum", sim, 
para a continuação da reunião. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, pela ordem. O "quorum" é 
contado aqui no Plenário, não lá fora. 

O Sr. Presidente - Há muitos Deputados reunidos nas comissões e outros 
já estão chegando ao Plenário neste momento. 

O Deputado Miguel Martini - Mas o Deputado tem de estar em Plenário, o 
Regimento Interno é claro, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A presença em comissão é computada para o "quorum" 
de votação em Plenário. 

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, subirei à tribuna, mas gostaria 

que houvesse "quorum" para continuarmos os trabalhos. Isso não pode 
ocorrer. 

O Sr. Presidente - Garanto a V. Exa. que há "quorum". Acabou de ser feita 
uma chamada à qual responderam 47 Deputados. Se a Presidência verificar, 
de plano, que não há "quorum" para votação, será feita a chamada para 
recomposição de "quorum". 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, a chamada foi há 20 minutos, 
os Deputados já podem ter ido para casa. Farei o encaminhamento e, ao 
final, solicitarei a verificação. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao final do 

encaminhamento, farei questão de que procedamos à verificação e quero a 
lista dos Deputados presentes. Esta Casa não pode seguir o Regimento 
Interno segundo as conveniências. O Regimento Interno prevê, para que o 
Plenário esteja em funcionamento, a presença de pelo menos 26 Deputados 
quando se trata de discussão. E, quando é o caso de encaminhamento de 
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votação, tem de haver 39 Deputados. Estou contando aqui 29 Deputados 
apenas. Não podemos discutir, porque estamos encaminhando a votação, e 
tem de haver 39; o Regimento Interno ainda não mudou. A Deputada está 
equivocada, são 39 Deputados para encaminhamento em caso de votação. 
Mas, ao final, pediremos a verificação. 

Estamos aqui com "rolha" em cima de "rolha". Esse requerimento a que 
estou encaminhando contrariamente é também chamado de "rolhinha". É 
uma rolha menor, porque impede que façamos inversão de pauta. É um 
artifício que a Oposição pode utilizar para abrir espaço para discussão. 

Sabemos que esse projeto não está devidamente discutido. Quando 
pensamos que temos um certo conhecimento do projeto, vem mais uma 
emenda. Parece-me que estamos na Emenda n° 7, até a última contagem, 
porque outras podem ter sido apresentadas. A própria imprensa pergunta-nos 
se já vimos determinadas emendas, e tomamos conhecimento delas nesta 
hora, pois acabam de ser apresentadas. Queremos fazer uma discussão. A 
Oposição quer mostrar aos nobres pares desta Casa que é um erro do 
Governador Itamar Franco a aprovação desse projeto. Digo a vocês, mesmo 
aos que nos assistem pela televisão, que, se forem fazer um orçamento para 
execução de um planejamento de férias, de viagem, pensem que o seu 
orçamento será muito menor a partir de janeiro, porque temos não só essa 
quantidade imensa de taxas, mas temos, também, o aumento do IPVA: são 
R$45,00 a mais que o Governador Itamar Franco quer tomar do cidadão 
mineiro. Para quê? Para segurança pública. Como o eleitor vai entender se já 
paga imposto para tudo, sendo-lhe cobrado compulsoriamente, pois se trata 
de imposto e tem de ser pago. Já foi criada uma taxa de segurança pública e 
ainda criarão mais R$45,00 para atender à segurança pública. Não é 
possível. É inconstitucional porque se prevê que uma taxa existe em razão de 
um serviço objetivamente prestado, e o serviço de segurança pública já é 
prestado e não pode ser quantificado. Quando, digamos, chamamos o Corpo 
de Bombeiros, a partir dessa aprovação pagaremos R$7,00. É um absurdo, 
mas podemos quantificar, pois é algo que podemos quantificar. Mas, quanto 
à segurança pública, nem fundo nem regulamento existem para isso. O que 
ocorrerá é que os recursos irão para o caixa único do Estado, mais uma vez. 
Acho que relativamente ao "leasing", que não tivemos tempo de discutir, caso 
tivéssemos oportunidade de ouvir os técnicos, os representantes, as pessoas 
envolvidas no caso, talvez achássemos que fosse interessante. Mas o que 
vemos? Uma hora, uma argumentação; outra hora, outra argumentação. E o 
nosso medo é o de que mais uma vez venha um peso sobre o contribuinte, 
sobre o cidadão mineiro. Mas, vejam V. Exas., se aumentássemos, só com 
essa taxa do ICMS, que seria cobrado do "leasing", no caso de cobrar o 
VRG, o Estado arrecadaria, já que são uns 160 mil negócios de "leasing", 
aproximadamente R$2.000.000.000,00. Se considerarmos uma média de 18 

i( 
~--------------------------------------------------------~ 



1734 
para carro novo e 12 para carro usado, totalizando 30, numa média de. 
15%, teremos R$300.000.000,00 a mais para o Estado. O DPVAT e de 
R$10,00 por carro. Temos uma frota de três milhões e meio de carros, o que 
daria R$35.000.000,00. Já estamos em R$335.000.000,00. Sr. Governador, 
não é suficiente? Tem que aumentar mais R$45,00 por cada veículo para 
arrecadar R$130.000.000,00 ou R$140.000.000 a mais. 

E não pára por aí, o Governo queria arrecadar mais, por intermédio dos 
telefones. Quem tem telefone iria pagar R$2,50; se tiver Internet, há um 
aumento de 100%; se tiver TV a cabo, são mais 100%. Onde vai parar essa 
voracidade? Ele queria taxar bancos de sangue e de leite, asilos e creches. 
Não sei o que deu nesse Governador de uma hora para outra. E digo a V. 
Exas. que ele não precisaria acrescentar um centavo, bastaria apenas 
modificar o modelo do DETRAN de Minas Gerais, que a arrecadação 
passaria de quarenta e poucos milhões para R$250.000.000,00, sem cobrar 
um centavo a mais. Ele pode até baixar as taxas, apenas evitando a 
sonegação, a corrupção e o desvio. O que o povo espera quando elege um 
governante? Que ele tenha criatividade para administrar, que é sempre lidar 
com a escassez, porque as necessidades são sempre ilimitadas e os 
recursos são limitados. Então, é preciso ter criatividade para evitar o 
desperdício, a corrupção e os desvios. Só com isso há uma economia 
substancial. Com esse projeto que apresentei, do selo de fiscalização, 
obrigando a haver transparência e que os atos praticados fossem 
devidamente arrecadados, deve aumentar em R$80.000.000,00. Isso só com 
a transparência, pois a sonegação é da ordem de 60% a 70% dos atos 
cartoriais. Não precisamos matar nosso povo com taxas pesadas, mas sim 
encontrar maneiras de acabar com o escoadouro da corrupção e dos 
desvios. É isso que esperamos. Infelizmente, já tivemos um "rolha" e, agora, 
o "rolhinha", e vamos calando a Oposição. Mas a sociedade está atenta, 
tenho a certeza disso. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, pela ordem. Parece que há um 

entendimento em curso, pediria que a reunião fosse suspensa por 2 minutos, 
até chegarmos a um acordo. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 2 minutos para 

entendimentos entre as Lideranças. Estão suspensos os nossos trabalhos. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à mesa 
requerimento do Deputado Antônio Roberto, em que solicita a retirada do 
requerimento de sua autoria, que solicita a preferência regimental. A 
Presidência defere o requerimento de acordo com o inciso VIII do art. 232 do 
Regimento Interno. 
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Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 705/99, do Governador do 
Estado, que altera a Tabela A da Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a 
legislação tributária do Estado e dá outras providências. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1° turno com as Emendas de n°s 1 a 5, que apresenta. O projeto teve sua 
discussão encerrada na 1 asa Reunião Ordinária em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicitava o 
encerramento de sua discussão. No decorrer da discussão, foram 
apresentadas ao projeto duas emendas, uma de autoria do Deputado 
Eduardo Daladier, que recebeu o n° 6, e uma do Deputado Durval Ângelo, 
que recebeu o n° 7, e duas subemendas que receberam o n° 1, uma à 
Emenda n° 1, do Deputado Durval Ângelo, e outra à Emenda n° 5, do 
Deputado Alberto Pinto Coelho. Nos termos do§ 4° do art. 189 do Regimento 
Interno, as emendas e as subemendas serão votadas independentemente de 
parecer. 

- As Emendas n°s 6 e 7 e as Subemendas que receberam o n° 1 às 
Emendas n°s 1 e 5, lidas pelo Sr. Secretário, foram publicadas na edição de 
17/12/99. 

O Sr. Presidente - Vêm à Mesa requerimentos do Deputado Rogério 
Correia, solicitando votação destacada do§ 7° do art. 90 da Lei n° 6.763, de 
1975, contido no art. 1° do Projeto de Lei n° 705/99; do Deputado Paulo Piau, 
solicitando votação destacada para os arts. 7° e 13; do Deputado Hely 
Tarqüínio, solicitando votação destacada para o art. 5° e para a Emenda n° 6; 
do Deputado Luiz Fernando Faria, solicitando votação destacada para a 
Emenda n° 2; e do Deputado Miguel Martini, solicitando votação destacada 
para a Emenda n° 5. A Presidência defere os requerimentos, de 
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à 
Mesa requerimento do Deputado Sebastião · Costa, em que solicita o 
adiamento da votação do Projeto de Lei n° 705/99. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (-Pausa.) Aprovado. 

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 351/99, do Deputado Chico 
Rafael, que altera dispositivos da Lei n° 12.708, de 29/12/97, que instituiu o 
Micro Geraes e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A 
Comissão de Turismo opinou pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, 
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu 
prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou o projeto à 
Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do 
Substitutivo n° 2. Nos termos do inciso IV do art. 279 do Regimento Interno, 
terá preferência na votação o Substitutivo n° 2, apresentado pela Comissão 
de Fiscalização Financeira. Com a palavra, para encaminhar a votação do 
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projeto, o Deputado Chico Rafael. 
O Deputado Chico Rafael* - São 5 minutos. Eu só queria dizer aos colegas 

Deputados que esse projeto agora em votação é fruto de um extenso 
trabalho realizado por vários Deputados, destacando-se os Deputados 
Antônio Júlio, Mauri Torres, meu amigo Olinto Godinho, do qual participamos 
juntamente com várias entidades representativas dos segmentos industrial e 
comercial do Estado. Conseguimos alguns avanços. A idéia era elevar o teto 
de classificação da microempresa e da empresa de pequeno porte. 
Inicialmente, a intenção era elevar o teto da microempresa para 
R$120.000,00 e o da empresa de pequeno porte, para R$1.200.000,00. 
Conseguimos um avanço, através do Secretário, que concordou que a 
microempresa ficasse no teto de R$90.000,00. Há outros significativos 
avanços em favor das pequenas e das microempresas. Preocupa-me 
sobremaneira a questão do FUNDES!. Hoje, as microempresas recolhem 
R$30,00 por mês a título de FUNDESI. Com a nova classificação, teremos 
um universo de mais ou menos 200 mil empresas recolhendo os R$30,00, o 
que significa algo em torno de R$60.000.000,00 por ano, que está indo para 
o caixa único do Governo. Acho que, no ano que vem, é necessário que nos 
debrucemos sobre essa questão, porque lamentavelmente esses recursos 
não estão sendo direcionados para as microempresas e para as empresas de 
pequeno porte, mas estão sendo utilizados pelo caixa do Tesouro para fazer 
frente as suas despesas. Infelizmente esses recursos não estão retornando 
para a economia mineira. 

Outra questão que nos preocupa sobremaneira refere-se à classificação 
das empresas de pequeno porte. A Secretaria da Fazenda autorizou o 
destaque de ICMS das empresas de pequeno porte, somente no que diz 
respeito às indústrias. As empresas comerciais foram excluídas. Conforme 
entendimento entre o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, 
Deputado Antônio Júlio e Deputado Mauri Torres, iremos elaborar um 
regulamento juntamente com o pessoal da Secretaria da Fazenda, na 
tentativa de dar condições aos pequenos atacados de destacarem esse 
ICMS na nota fiscal. Portanto, não é o ideal o projeto em favor das 
microempresas, mas é o que conseguimos conquistar. Nesse sentido, 
encaminho favoravelmente, a fim de que os colegas votem também 
favoravelmente a esse projeto. 

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo n° 2, salvo emenda. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 2, ficam prejudicados o 
Substitutivo n° 1 e a Emenda no 1. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o 
Projeto de Lei no 351/99 na forma do Substitutivo n° 2. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 753/99, da Comissão de 
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Fiscalização Financeira, que dispõe sobre o Conselho de Contribuintes 
do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 6, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do 
projeto com as Emendas n°s 1 a 6, apresentadas pela Comissão de Justiça. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Fernando Faria solicitando 
votação destacada para a Emenda n° 5. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento 
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaque. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas n°s 1 a 6, que receberam parecer pela aprovação, 
salvo o destaque. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação, a Emenda n° 5, destacada. 
Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto aprovado, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 753/99 
com a Emenda n° 5. À Comissão de Fiscalização Financeira. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 20/99, do 
Deputado Alencar da Silveira Júnior, que altera os arts. 7° e 21 da Lei 
Complementar n° 53, de 1°/12/99, que estabeleceu a composição da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte e de seu Colar Metropolitano. A Comissão 
de Assuntos Municipais opina por sua aprovação na forma do vencido em 1° 
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo 
nominal, nos termos do inciso I do art. 260, combinado com o art. 255, do 
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la registrarão "sim" 
e os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A fim de proceder à votação, 
a Presidência solicita aos Deputados que ocupem seus lugares. Em votação. 

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico. 
-Votaram "sim" os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela 

-Alberto Bejani -Alberto Pinto Coelho- Alencar Da Silveira Júnior- Ambrósio 
Pinto - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo 
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Gil Pereira - Glycon Terra 
Pinto - lrani Barbosa - João Batista De Oliveira - João Leite - João Paulo -
Jorge Eduardo De Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando 
Faria - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Maria José Haueisen - Mauro Lobo 
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rogério 
Correia - Sebastião Navarro Vieira. 

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados. Não houve voto contrário 

~------------------------------------------__J 
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nem em branco. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei 
Complementar n° 20/99 na forma do vencido em 1 o turno. À Comissão de 
Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Seria só para agradecer, Sr: 

Presidente, a sensibilidade desta Casa, dos companheiros Deputados. Foi 
um peso que tiro das minhas costas. Acho que é uma injustiça o que 0 

Prefeito de ltabirito fez comigo, na última semana. Ele pagou matérias de 
jornais, colocou a opinião pública ... Todos aqui são testemunhas d~ que 
sempre fiz o melhor e sempre solicitei o melhor para ltabirito. Todos nos, 77 

Deputados, mais o Governo do Estado sabemos e entendemos que estar 
incluída na região metropolitana seria a melhor coisa para essa cidade. 0 
povo verá que, no futuro, o Deputado majoritário dessa cidade sempre esteve 
com a razão e sempre pensou no melhor para a cidade. Muito obrigado a 
todos os companheiros. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, avaliando, depois de votado 0 

projeto de lei, gostaria de perguntar a V. Exa. se é possível colocarmos 0 

Município de lpiá ( ... ) também na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
que tem quase o Estado inteiro. Vamos ter de criar a região metropolitana da 
região metropolitana. O entorno de Belo Horizonte hoje está com quase 40 
municípios. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 301/99, do 
Deputado Pastor George, que estabelece condição para o comércio .de 
bebida alcoólica no Estado. A Comissão de Defesa do Consumidor opma 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, 0 

projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 
301/99 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 302/99, do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que dispõe sobre o reconhecimento de localidade 
como estância hidromineral. A Comissão de Turismo opina pela aprovação 
do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 1 que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, 
portanto, aprovado o Proj~to de Lei n° 302/99 na forma do vencido em 1° 
turno com a Emenda n° 1. A Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 512/99, do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, que institui a Defensoria da Pessoa Idosa. A Comissão de 
Administração Pública opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o 
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projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, 
o projeto. Os Deput~dos que o aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação. 

Declaração de Voto 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Quero mais uma vez agradecer a esta 

Casa a acolhida deste projeto. Quando o apresentamos, nós, sem dúvida 
alguma, nos lembramos das pessoas idosas. Tenho a certeza absoluta de 
que este projeto, hoje já aprovado por esta Casa, trará grande benefício a 
todas as pessoas idosas. Muito obrigado, meus caríssimos companheiros. 

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final 
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um 

por sua ve'f. os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 373, 374 
e 396/99. A sanção. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em pauta, a Presidência encerra a 

reunião, convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã, 
dia 16, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a reunião 
ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já 
anunciada, ficando desconvocada a reunião extraordinária de amanhã, às 9 
horas. Levanta-se a reunião. 

*- Sem revisão do orador. 
TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 582/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 582/99, do Governador do Estado, que dispõe sobre o 
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o quadriênio 2000-
2003 e dá outras providências, foi aprovado em turno único, com as 
Emendas n°s 4 a 29 e 36 a 38 e as Subemendas n° 1 às Emendas n°s 1 e 2. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 582/99 
Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o 

quadriênio 2000-2003 e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o 

quadriênio 2000-2003 obedecerá às diretrizes, aos objetivos e às metas da 
administração estadual estabelecidos nesta lei e às políticas, às ações e aos 
programas definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado- PMDI 
-, conforme dispõe o art. 154 da Constituição do Estado. 

~------------------------------------------------~ 
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Art. 2°- As diretrizes, os objetivos e as metas a que se refere o art. 1° 

são os especificados nos anexos desta lei, observada a seguinte 
estruturação: 

1 - Anexo I - Cenário Macroeconômico, Finanças Públicas e Diretrizes de 
Desenvolvimento; 

11 -Anexo 11 - Diagnóstico, Diretrizes, Objetivos e Metas Setoriais. 
Art. 3° -As Leis de Diretrizes Orçamentárias para os exercícios de 2001, 

2002 e 2003 especificarão as metas anuais da administração pública 
estadual, compatibilizadas, em nível de programa, com as estabelecidas no 
Anexo 11 desta lei. 

Parágrafo único - Para o exercício de 2000, as metas são as discriminadas 
no Anexo 11 desta lei. 

Art. 4° - Os valores previstos no PPAG são orçados segundo os preços 
correntes de 1999. 

Parágrafo único - Os valores a que se refere o "caput" deste artigo serão 
reavaliados para os exercícios de 2001 a 2003, de acordo com os critérios 
que venham a ser estabelecidos nas respectivas Leis de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Art. 5°- O PPAG poderá sofrer revisões mediante leis específicas, para ser 
ajustado às circunstâncias emergentes no contexto social, econômico e 
financeiro, bem como ao processo gradativo de reestruturação do gasto 
público estadual. 

Art. 6° - Os orçamentos anuais referentes ao quadriênio 2000 - 2003 não 
poderão conter despesas de capital ou outras delas decorrentes, ou 
despesas com programa de duração continuada que não estejam previstas 
no Anexo 11 desta lei. 

Art. 7° - O Anexo IV, que contém as alterações que serão compatibilizadas 
pelo Poder Executivo no Anexo 11, integra esta lei na forma de incisos. 

Art. 8° - As demandas priorizadas no Orçamento Participativo serão 
viabilizadas nos orçamentos anuais de 2001, 2002 e 2003. 

Art. 9° - O Poder Executivo priorizará, na elaboração dos orçamentos 
anuais, as propostas aprovadas nos Seminários Legislativos Construindo a 
Política de Educação Pública em Minas Gerais e Desemprego e Direito ao 
Trabalho. 

Art. 1 O - Até 30 de janeiro de cada exercício, o Poder Executivo 
encaminhará à Assembléia Legislativa o detalhamento, em nível de projeto, 
dos programas sociais constantes neste Plano, que serão executados no 
decorrer do ano, destacando-se os recursos destinados ao financiamento das 
atividades-meio e das atividades-fim e os investimentos a serem realizados 
em cada programa, com seus respectivos órgãos executores, bem como os 
resultados quantitativos e qualitativos que pretendem alcançar, 
compatiblizando-os com os estabelecidos na lei do orçamento do mesmo 
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exercício. 
Parágrafo único - Consideram-se programas sociais, entre outros, para os 

fins desta lei, os destinados à melhoria quantitativa e qualitativa nas áreas de 
educação, saúde, segurança e geração de emprego. 

Art. 11 - Da prestação de contas prevista no inciso XII do art. 90 da 
Constituição do Estado, constará demonstrativo dos programas sociais 
executados no decorrer de cada um dos exercícios a que se refere este 
Plano, destacando-se os recursos despendidos com atividades-fim e com 
atividades-meio e os investimentos realizados em nível de projeto, bem como 
os resultados qualitativos e quantitativos obtidos. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente -Antônio Júlio, relator- Marco Régis - Aílton Vilela. 

Anexo IV 
( a que se refere o art. 7° da Lei n°, de de de 1999) 

Alterações a Serem Introduzidas no Anexo 11 
I - Inclua-se no setor Governadoria do Estado a empresa PRODEMGE, 

com o texto e os quadros a seguir apresentados: 
Governadoria do Estado 
PRODEMGE 
Diagnóstico 
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais -

PRODEMGE -, segundo as premissas previstas para o Sistema Estadual de 
Informações - SEI -, tem orientado sua atuação em três pontos focais que 
buscam o cumprimento das estratégias do Governo do Estado: 

- integrar todos os sistemas de informações da administração direta e 
indireta do Poder Executivo Estadual; 

- racionalizar e otimizar os recursos de informática; 
- criar informações confiáveis para a atuação operacional e gerencial do 

Estado. 
Modernizar o Estado significa o emprego racional de tecnologias de 

informática por meio da integração das informações e unificação dos padrões 
de informatização e tratamento dos dados. No contexto de um Estado com as 
dimensões e a complexidade de Minas, os sistemas corporativos e a 
descentralização das informação são recursos imprescindíveis para o 
favorecimento da análise e a tomada de decisões para todos os níveis 
estratégicos de órgãos e entidades. 

A qualidade dos serviços prestados aos cidadãos mineiros tem na 
informática um adepto importante, que permite eliminar das rotinas da 
administração pública problemas como pouca agilidade nos processos, 
carência de informações em tempo hábil, confiabilidade dos dados e 

Il 
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trabalhos realizados com redundância por órgãos distintos do Estado. 
A modernização tecnológica representa, além dos ganhos sociais,~ a 

garantia de reversão de situações nocivas, como prejuízo na arreca?a.çao, 
dificuldade na tomada de decisões por falta de informações estrateg1cas, 
demora na obtenção de dados necessários para se administrar um 
contingente tão significativo de municípios. 

A concretização de um novo modelo de atuação para a informática no 
Estado está intimamente ligada a investimentos em crescimento e 
desenvolvimento técnico e tecnológico do Estado, como forma de garantir 0 

principal objetivo do Governo: possibilitar ao cidadão uma significati~a 
melhoria na prestação dos serviços públicos nos aspectos de eficiência, 
agilidade, credibilidade, com forte redução no custo operacional da máquina 
do Estado, já que trabalhos de órgãos distintos não se sobreporão, havendo 
um perfeito intercâmbio entre essas entidades. 

A PRODEMGE acredita que "a informática aproxima cada cidadão do 
serviço público e que um grande governo se faz da democratização das 
informações". 

As tecnologias da informação para os anos 2000-2003 continuarão sendo 
baseadas na expansão da Internet, a rede mundial de computadores, e suas 
variações - Extranet e Intranet. Essas tecnologias, que já são capazes d.e 
disponibilizar, a qualquer momento, qualquer tipo de informação em locaiS 
com um mínimo de estrutura técnica (microcomputador ligado à rede 
telefônica), continuarão provocando mudanças políticas, econômicas, sociais 
e culturais. 

A democratização de informações, o aumento da concorrência, a queda 
nos preços dos produtos e serviços, a redução dos intermediários que não 
agregam valor, a possibilidade de fusão entre grandes empresas, gerando 
megaempresas para domínio de mercados e redução de pessoal, as 
oportunidades mundiais nos negócios, o desemprego estrutural e a 
necessidade de treinamento constante e a criação de nova divisão social - os 
que têm acesso e os que não tem acesso às redes - e a necessidade de 
decisões rápidas em todos os níveis, baseadas em informações precisas e 
atualizadas, já fazem parte do momento atual. 

A tendência é a de que esses fenômenos, já presentes na sociedade, se 
confirmem e se reforcem nos próximos quatro anos. Para enfrentar esses 
desafios, a administração pública deverá estar sintonizada com as novas 
exigências da sociedade, devendo adotar, desde já, diretrizes que garantam 
a qualidade de seus serviços. 

Diretriz 
- Democratizar as informações, fazendo com que, cada vez mais, as 

informações necessárias cheguem aos cidadãos do Estado, tornando 
disponíveis os sistemas existentes, por meio da criação de novos sistemas e 
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da utilização de tecnologias que tornem o acesso a essas informações 
fácil e barato. 

Objetivos 
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- modernizar e racionalizar a administração pública estadual, visando torná-
la mais ágil e eficiente; 

- dar acesso e expandir a infra-estrutura de comunicação de dados, 
adequando-a às necessidades da administração pública, promovendo 
agilidade, dinamismo e maior cobertura no Estado; fazer a atualização 
tecnológica da rede de dados por via de satélite, para suportar a 
transferência de grandes volumes de dados, voz e imagem e dar acesso à 
Internet por linha discada; 

- reestruturar o parque computacional do Estado, possibilitando a migração 
dos sistemas que estão sendo processados em computadores de grande 
porte para redes de microcomputadores instaladas junto a seus 
responsáveis, a fim de garantir maior agilidade e confiabilidade quanto à 
atualização dos dados; 

- modernizar e integrar os sistemas de informações do Estado, 
disponibilizando a conexão das unidades setoriais de informatização e 
também informações integradas e gerenciais, por meio de redes de 
computadores e sistema integrado de gestão. 

* - O quadro do Palno Plurianual de Ação Governamental - 2000/2003 foi 
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 28.12.99. 

11 - Substituam-se o texto e os quadros relativos ao setor Casa Civil e 
Comunicação Social pelo texto e pelos quadros a seguir apresentados: 

Casa Civil e Comunicação Social 
Diagnóstico 
A Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social - SECCS -

vem-se definindo ao longo de sua história como formuladora e articuladora 
dos objetivos de governo acordados nos diferentes níveis de poder, para que 
sejam efetivamente alcançados segundo o modelo burocrático de cada 
tempo político. 

Hoje, com a crise do Estado e o irrealismo da proposta neoliberal do 
Estado mínimo, o Governo, atento à necessidade de reconstruir Minas, quer 
fazê-lo com energia, pensando numa dimensão moderna, eficiente, voltada 
para o atendimento ao cidadão. 

Neste momento político, a reforma do Estado significa melhorar não 
apenas a organização e o pessoal, mas também suas finanças e todo o 
sistema institucional e legal, permitindo uma relação harmoniosa e positiva 
com a sociedade civil. 

Uma vez que a atual tecnologia oferece instrumentos eficientes de apoio à 
tomada de decisões, é necessário um projeto de informação e comunicação 
que permita a interligação e o redirecionamento estratégico dos diversos 

-, 
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sistemas de informação existentes, de forma a incorporar os novos 
conceitos de gestão do aparelho do Estado. 

o Departamento Estadual de Telecomunicações de Minas Gerais - DETEL-
MG -, autarquia vinculada à SECCS, tem como objetivo básico a formulação, 
execução e fiscalização da política estadual de telecomunicações no que se 
refere à repetição e retransmissão de sinais de televisão, comunicação de 
dados, telefonia rural e radiodifusão sonora. 

A atividade-fim do DETEL-MG possibilita ao Estado o cumprimento de 
importante ação social, pois beneficia as populações que se encontram 
isoladas, sem nenhum meio de comunicação. Atua em regiões em que as 
empresas privadas não têm interesse comercial em investir, por falta de 
retorno financeiro. Nestes locais, o DETEL-MG, obedecendo às diretrizes 
políticas estabelecidas pelo Governador do Estado, promove a implantação 
de postos telefônicos rurais e sistemas de retransmissão de sinais de 
televisão. 

Outra atividade é o planejamento e a consultoria técnica ao sistema de 
telecomunicações do Estado. O DETEL é o órgão estadual competente para 
elaborar projetos e emitir laudos e pareceres técnicos para todos os órgãos e 
empresas da administração pública estadual. De acordo com a demanda, 
prevê-se a emissão de 300 documentos técnicos por ano, entre projetos e 
pareceres. 

O principal problema para a plena execução de seus objetivos e o 
atendimento de todas as demandas é a carência de recursos financeiros para 
investir em obras. Para minimizar esta situação, a autarquia vem buscando 
recursos entre órgãos e entidades públicos e privados, mediante contratos e 
convênios de parceria. 

A Loteria do Estado de Minas Gerais - LOTEMIG -, entidade autárquica 
vinculada à SECCS, tem como competência o planejamento, a coordenação, 
a execução e o controle do jogo lotérico explorado pelo Estado de Minas 
Gerais, cuja renda líquida é destinada a obras e serviços de assistência 
social, educativa, cultural e esportiva. 

Outra autarquia vinculada à SECCS, a Imprensa Oficial do Estado de 
Minas Gerais vem desempenhando sua principal missão - a de editar e 
imprimir o jornal "Minas Gerais". Sua circulação, especialmente no âmbito da 
administração direta e indireta do Governo e, ainda, a confecção de 
impressos para os órgãos estaduais têm o objetivo de prestar serviços da 
mais alta qualidade ao setor público do Estado, a fim de que todos recebam, 
no menor prazo possível, as notícias e os atos oficiais. 

Diante das dificuldades enfrentadas pelo Estado, a direção da Imprensa 
Oficial tem como diretriz a auto-suficiência financeira da autarquia. Para 
atender à demanda do Governo, estão programadas a expansão e o 
aperfeiçoamento do parque industrial da IOMG. 
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A Rádio Inconfidência, empresa vinculada à SECCS, tem por objetivo 

integrar todas as regiões do Estado na divulgação das ações do Governo, 
auxiliar na formação da cidadania por meio da democratização das 
informações e possibilitar a comunicação de forma institucional, de 
orientação social e de prestação de serviço à comunidade. 

O diagnóstico setorial da empresa, que tem como indicadores a rapidez e 
exatidão na divulgação das informações, evolução tecnológica na 
radiodifusão e pesquisas indicativas de abrangência de audiência, propõe um 
gerenciamento de forma objetiva e participativa, para integrar as regiões do 
Estado, proporcionando à sociedade informações culturais, jornalísticas e 
esportivas. 

A rápida evolução tecnológica na área de radiodifusão e o não-
reaparelhamento dos equipamentos já obsoletos constitui um grande desafio 
para a emissora, que espera superá-lo por meio de recursos apartados por 
campanhas publicitárias institucionais de organismos governamentais e 
outros próprios, arrecadados na iniciativa privada. 

As funções da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, com sua 
extinção, foram incorporadas pela SECCS. Assim, a Secretaria de Estado da 
Casa Civil e Comunicação Social procurará pôr em prática a política de 
fortalecimento dos municípios. 

Um dos caminhos a seguir é promover um programa de cooperação 
técnica intergovernamental, por meio da capacitação e do fortalecimento do 
poder local. O novo pacto federativo resultante da Constituição de 1988 
promoveu uma expressiva ampliação das competências da esfera municipal, 
embora as transferências de recursos financeiros não se tenham processado 
na mesma magnitude. 

Uma das formas encontradas e em permanente implementação é o 
associativismo municipal nos moldes em que vinha sendo praticado pela 
SEAM, a qual tem, nas associações microrregionais, o mais consistente elo 
para a prática otimizada do planejamento e da articulação entre as três áreas 
de Governo (Federal, Estadual e Municipal), o que resulta em benefícios 
concretos para as comunidades mineiras, concomitantemente a uma ação de 
articulação justa e democrática. 

A Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha- CODEVALE -, 
desde a sua criação, em 1964, vem buscando o desenvolvimento e o 
planejamento de ações que visam à melhoria da qualidade de vida da 
população do Vale do Jequitinhonha. 

Em face das dificuldades financeiras que afetaram o repasse de recursos à 
autarquia, a sua finalidade precípua institucional se viu prejudicada. Apesar 
disso, merece destaque a execução do projeto Promoção do Artesanato do 
Vale do Jequitinhonha, por meio da aquisição de peças para revenda pela 
CODEVALE e realização de feiras e exposições de artesanato para divulgar 
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e comercializar a arte popular, resultando no fortalecimento e na 
autonomia do artesão como categoria produtiva e representativa da arte 
regional. 

Tal ação foi resultado de uma reivindicação dos artesãos de se 
capacitarem para o autogerenciamento da atividade de comercialização de 
sua produção artesanal. 

o Vale do Jequitinhonha sofre ciclicamente longas estiagens, que são 
notoriamente conhecidas. Essa carência generalizada de água representa 
forte obstáculo a seu desenvolvimento sócio-econômico, levando a 
população, em grande número de municípios, a uma situação de calamidade 
que espalha a miséria em várias direções. Essas estiagens flagelam 
sobremaneira a agricultura. Em certos casos, inviabiliza a atividade. 

Visando minimizar os efeitos causados pelo fenômeno da seca, a 
CODEVALE propõe a distribuição de "kits" para irrigação e a construção de 
pequenos açudes. 

As demandas educacionais oriundas do meio rural são as mais 
expressivas, uma vez que a população regional é intensamente concentrada 
aí. Uma maneira de minimizar e solucionar os problemas de cada área seria 
a celebração de convênios com as prefeituras, para a construção e a reforma 
de escolas, cabendo à CODEVALE a elaboração dos projetos técnicos, a 
liberação dos recursos e a fiscalização das obras. 

Diretrizes 
A SECCS, coordenadora do comando político-administrativo estadual, 

busca, no Projeto de Lei no 399/99, uma reestruturação organizacional que 
melhore sua capacidade de informação e articulação, permitindo que as 
tomadas de decisões sejam mais corretas e que os serviços públicos, tanto 
os exclusivos, que funcionam diretamente sob seu comando, quanto os 
competitivos, que estão diretamente subordinados, operem com mais 
eficiência, a fim de garantir ao aparelho do Estado implementar leis e 
políticas públicas; 

- promover e dar suporte técnico às prefeituras e às associações 
microrregionais, propiciando também ações que visem à articulação 
municipal; 

-apoiar e fortalecer a política de desenvolvimento administrativo municipal; 
- criar mecanismos de aperfeiçoamento dos recursos humanos que atuam 

nas administrações municipais; 
- prestar assessoramento para a solução dos problemas municipais 

identificados, com vistas à municipalização das ações, tornando disponíveis 
alternativas tecnológicas apropriadas; 

- orientar o desenvolvimento de trabalho de comunicação e mobilização 
comunitários, liderado por agentes locais; 

- elaborar e implementar o planejamento das atividades da CODEVALE, 
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procedendo à sua reestruturação administrativa, à capacitação e 
reciclagem de seus recursos humanos e à sua informatização em todas as 
unidades administrativas; 

- elaborar, coordenar e executar os planos, os programas, os projetos e as 
atividades de aproveitamento dos recursos da região do Vale do 
Jequitinhonha, para buscar o seu desenvolvimento econômico e social. 

Objetivos 
Dimensão Institucional 
- alterar sua estrutura organizacional em razão das diretrizes gerais do 

atual Governo de eliminar atividades onerosas, transferindo e incorporando 
ações segundo o princípio da efetividade, entendido como a capacidade de 
ver obedecidas e implementadas com segurança as decisões de governo; 

-fornecer e compartilhar informações sobre a organização governamental e 
suas macroatribuições. 

Dimensão Gerencial 
uma administração gerencial com efetiva cooperação entre 

administradores e servidores, implementando a mudança da cultura 
burocrática rígida para a nova cultura de valorização do servidor; 

- incrementar sistemas de informação com uso da informática, para 
melhorar os métodos de gestão, possibilitando práticas gerenciais modernas, 
com maiores recursos de articulação com o aparelho de Estado no Plano 
Setorial de Informatização- PSI -; 

- estabelecer padrões de integração e de suporte tecnológico ao 
desenvolvimento de novos sistemas, mantendo e melhorando os atuais; 

- coletar informações com métodos coerentes, sem duplicidade, 
processadas com segurança e eficiência, que possuam caráter gerencial 
disponível para toda a administração pública por vários meios de 
comunicação e publicidade, enfatizando sistemas de fácil acesso, como a 
Internet; 

- atender os pedidos em carteira para instalação de 1.800 postos 
telefônicos rurais, distribuídos pelos 853 municípios mineiros, a instalação de 
292 sistemas de retransmissão dos sinais da Rede Minas, o que completaria 
a cobertura de todo o território mineiro com os sinais da rede oficial de 
televisão. Há, ainda, dependendo da demanda, a possibilidade de se 
instalarem 300 sistemas para as redes de TV comerciais; 

- aumentar a arrecadação da LOTEMIG por meio da criação de novas 
modalidades de jogos lotéricos e a dinamização da comercialização destes 
novos produtos; 

- expandir e aperfeiçoar o parque industrial da IOMG, aliado a sistemas de 
informatização, treinamento e habilitação técnica dos profissionais de todas 
as áreas, ampliação da qualidade gráfica do jornal e implantação de métodos 
de gestão eficientes; 
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- gerenciar a execução dos projetos delegados à Secretaria e ~ 

CODEVALE, em especial, o PRO-COMUNIDADE, o Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Municipal- Padem -,o Programa de Assistência Técnica às 
Escolas Rurais- Patep -, e o associativismo Municipal; 

- apoiar os municípios e as associações microrregionais por meio de 
assistência jurídica e contábil, informações técnicas, elaboração de projetos 
técnicos e treinamento de pessoal; 

- possibilitar às administrações municipais a solução dos principais 
problemas de saneamento ambiental, por meio da mobilização e integração 
das estruturas do Governo Estadual, sob a ótica do desenvolvimento 
sustentável; 

- apoiar a criação, estimular o fortalecimento e a consolidação das 
associações microrregionais de municípios e prestar-lhes assistência técnica; 

- propor programas, projetos e ações que visem à articulação e ao 
desenvolvimento integrado dos municípios mineiros por meio das 
associações microrregionais; 

- apoiar os municípios na execução de obras de infra-estrutura urbana e 
rural mediante o repasse de recursos financeiros e subvenções; 

- promover o aperfeiçoamento e a atualização técnica dos professores das 
escolas municipais rurais visando à redução dos índices de evasão e 
repetência nas referidas unidades de ensino; 

- apoiar e promover entidades sociais e municípios, preferencialmente de 
até 30 mil habitantes, por meio de subvenções sociais, transferências e 
auxílios para despesas de capital; 

- treinar servidores das administrações municipais e das associações 
microrregionais de municípios, a fim de melhorar o desempenho de suas 
atividades; 

- orientar as administrações municipais na elaboração e na implementação 
de projetos que visem à disposição final de resíduos sólidos urbanos, 
objetivando a elevação do padrão sanitário e ambiental, bem como 
assessorá-las na aplicação de recursos financeiros destinados a ações de 
saneamento ambiental; 

- apoiar e assessorar os municípios para que, por meio de legislação e 
ações próprias, definam o parcelamento, o uso e a ocupação do solo urbano 
de acordo com as condições e necessidades locais; 

- negociar recursos nacionais ou estrangeiros para a realização de 
programas, projetos e atividades destinadas ao desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha e ao aproveitamento máximo do seu potencial; 

- planejar e desenvolver ações que visem incentivar a produção artesanal 
do Vale e promover sua comercialização; 

- promover a melhoria do nível de vida da população regional, mediante a 
elaboração, o incentivo e a coordenação de projetos de infra-estrutura, 



I 
I 

~I 
] 
~I 
õ 

o 
v 

~I 

~I 
·< 

i[ 

174~ 
saneamento, melhoria habitacional, agricultura, transporte, comunicação, 
educação e saúde; 

- prestar assessoria técnica às entidades e associações comunitárias 
existentes no Vale do Jequitinhonha, para a consecução de seus objetivos; 

- acompanhar os projetos e as obras desenvolvidas por outras entidades 
públicas, certificando-se de que seus objetivos estão sendo cumpridos de 
forma adequada às condições e às necessidades da região do Jequitinhonha. 

* - O quadro do Plano Plurianual de Ação Governamental - 2000/2003 foi 
publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 28.12.99. 

V - Substitua-se o setor Recursos Humanos e Administração, constante 
nas páginas 169 a 179, pelo setor Recursos Humanos e Administração, na 
forma a seguir apresentada: 

Recursos Humanos e Administração 
Diagnóstico 
A Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração- SERHA -, 

voltada prioritariamente para a gestão de recursos humanos e administração 
e modernização dos sistemas de material, patrimônio, transportes e serviços 
no âmbito da administração pública do Poder Executivo, defrontou-se, nos 
últimos anos, com grave quadro de fragilização do aparato administrativo 
estatal. 

As políticas implantadas ao longo de vários governos, especialmente as 
vigentes no último período, implicaram considerável prejuízo aos quadros do 
funcionalismo público estadual. 

Desastrosamente, instituiu-se um quadro em que a demissão de servidores 
foi implantada como meta prioritária da reforma do Estado, e a sua efetivação 
feita por meio de cortes lineares nos quadros de pessoal, implicando evasão 
de servidores capacitados, sensível desvalorização das carreiras públicas, 
desmotivação funcional e insuficiência crescente no funcionamento da 
administração pública. 

A instauração de uma cultura defensiva, de desvalorização do quadro 
funcional e de descrédito nas instituições, minou consideravelmente o 
desenho de projetos de desenvolvimento, a motivação, a inovação e a 
democratização nas organizações estaduais. 

As tênues iniciativas direcionadas para a capacitação de recursos humanos 
foram efetivadas de modo compartimentado e divorciado de um planejamento 
consistente para o desenvolvimento de pessoal. 

Verificaram-se a extinção de setores e o desmantelamento de áreas de 
grande interesse econômico, social ou institucional. 

A situação de desequilíbrio da administração pública estadual precisa ser 
solucionada com medidas que em muito extrapolam a preocupação com a 
modernização da infra-estrutura e de equipamentos que balizou ações de 
modernização no Governo passado. 

~------------------------------------------~ 
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Essencial se faz o incremento da eficácia da administração pública 

pela integração das ações setoriais, a fim de evitar sobreposições de 
atribuições e o exercício de funções sem representatividade para o alcance 
de objetivos institucionais. Fundamental é também a racionalização de 
processos de trabalho para conseguir maior eficiência das organizações 
estaduais. 

No entanto, o desenvolvimento de uma cultura que direcione a vida 
institucional para o aumento da eficácia, eficiência e maior transparência 
perante a sociedade demanda acordos claros, firmados com o funcionalismo 
estadual. 

Somente por meio da demonstração de respeito do Governo pelo servidor 
público será possível resgatar o comprometimento, a motivação e o trabalho 
a favor dos interesses sociais da população de Minas Gerais. 

Diretrizes 
- Implementar políticas de valorização do servidor e direcionar esforços 

para a sua formação, capacitação profissional e educação continuada, para 
agilizar o processo decisório e melhorar a eficácia administrativa, 
proporcionando melhoria na qualidade dos serviços prestados; 

- controlar e estudar as evoluções dos cargos e vencimentos da 
administração direta e indireta, elaborando planos de carreiras dos servidores 
públicos; 

- gerir e executar as atividades relativas ao pagamento de pessoal e à 
previdência pública estadual, de forma a possibilitar ao Estado a 
reorganização de suas finanças, a recuperação da capacidade de 
investimento e a valorização do servidor público; 

promover, de maneira gradual, modulada e coordenada, a 
desconcentração e descentralização de atividades institucionais para 
diversas áreas geográficas do Estado, com o propósito de dar maior agilidade 
ao desenvolvimento dos processos e melhor adequação do desempenho de 
atribuições, em função das necessidades regionais; 

- implementar trabalhos voltados à generalização, racionalização e 
padronização de sistemas, com vistas à maior eficiência no desenvolvimento 
de processos; 

- otimizar a administração de imóveis por meio da reorganização do 
controle de bens, de forma a imprimir maior organização à gestão 
patrimonial, viabilizando melhor planejamento de espaço para as atividades 
do Estado; 

- promover a descentralização gradual de atividades relativas à aquisição 
de material para execução por parte dos órgãos da administração direta do 
Poder Executivo Estadual; 

- atualizar e adaptar a legislação estadual vigente, a fim de racionalizar os 
serviços gerais da administração de bens móveis e imóveis, do uso da frota 
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de veículos oficiais, das contratações de prestação de serviços e de 
recursos humanos; 

Objetivos 
-Implementar programas relativos à capacitação de recursos humanos; 

175(l:i 

- criar o banco de dados de carreiras da administração direta e indireta do 
Estado; 

- incrementar projetos de normatização, racionalização, padronização e 
modernização da administração pública estadual; 

- concluir o desenvolvimento e implantar o Sistema Integrado de 
Administração de Pessoal; 

- concluir o desenvolvimento e implantar o Sistema Integrado de 
Administração; 

-aperfeiçoar e expandir a implementação do Sistema Único de Protocolo; 
- desenvolver ações pedagógicas de cunho preventivo, visando à 

minimização de casos de ilícitos administrativos. 
* - O quadro do Plano Plurianual de Ação Governamental 2000/2003 foi 

publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 28.12.99. 
VIl - Inclua-se o setor Turismo, com o texto e os quadros a seguir 

apresentados: 
Turismo 
Diagnóstico 
A indústria de turismo é considerada a maior fonte de geração de 

empregos: em 1996, 265 milhões de trabalhadores em todo o mundo (1 em 
cada 9). No Brasil, os dados da World Travei and Tourism Council 
(compilados pela WEFA), de 1994, apontam que a atividade, direta ou 
indiretamente, responde pela manutenção de 5.800.000 postos de trabalho (1 
em cada 11 trabalhadores). Este resultado, ainda incipiente, deveu-se, 
principalmente, ao do turismo doméstico, uma vez que, do total de 560 
milhões de viagens internacionais realizadas naquele ano, o Brasil participou 
com apenas 0,4%. 

Se se compararem custos de geração de empregos, nota-se que, enquanto 
o custo de geração de emprego na indústria de ponta é da ordem de 
US$700.000,00, na indústria hoteleira é de US$40.000,00, em bares e 
restaurantes US$10.000,00 e nas atividades de artesanato US$50,00. 

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH - afirma que os 1 O mil 
meios de hospedagem existentes no País são responsáveis pela geração de 
720 mil empregos, dos quais 180 mil diretos. Arrecada aos cofres públicos 
US$400.000.000,00 de impostos e taxas e tem uma receita bruta de 
US$2.000.000.000,00. 

De acordo com a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis -
ABLA -, o setor de locação emprega, em todo o País, 48 mil pessoas (16 mil 
de forma direta), movimenta US$880.000.000,00 anuais e recolhe 

~------------------------------------------------~ 
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US$168.000.000,00 em impostos e taxas. 

Em Minas Gerais, o turismo já ocupou o segundo lugar no "ranking" 
nacional, na época do Governo Juscelino Kubitschek. 

Infelizmente, nos últimos 40 anos, Minas vem apresentando números cada 
vez menores. Segundo pesquisas da FIPE, Minas Gerais exporta, no turismo 
doméstico, por ano, 2.600.000 turistas, que deixam em outros Estados 
R$923.000.000,00. Em contrapartida, recebe 2.600.000 turistas, que gastam 
aqui R$751.000.000,00, o que representa 5, 7% do movimento nacional. 
Minas, de acordo com a FIPE, acumula, anualmente, um déficit de 
R$171.000.000,00 na conta turismo. 

Os gastos dos turistas de outros Estados em Minas Gerais equivalem às 
divisas obtidas com a soma de todas as demais exportações do Estado. 
Importar turistas é a fórmula de o Governo exportar. Por isso, mais do que 
qualquer outro produto de exportação, o turismo deve ser incentivado e 
privilegiado, para alavancar a balança comercial do Estado. 

Diretrizes 
- Criar a Secretaria de Estado de Turismo, com o objetivo de planejar, 

promover e avaliar o desenvolvimento turístico no Estado, propondo normas 
de estímulo ao setor e divulgando o produto turismo mineiro; 

- favorecer o fluxo intra-estadual de turismo no Estado, atraindo, num 
primeiro momento, os visitantes do próprio Estado; em seguida, os de outros 
Estados, para, finalmente, atingir um público-alvo de características 
internacionais; 

- fazer a conscientização nas áreas de potencial turístico, com 
envolvimento dos empresários locais, das prefeituras, organizações não-
governamentais, de entidades diversas e comunidades imediatas. 

Objetivos 
-Proporcionar a divulgação do produto turístico mineiro; 
- proceder à qualificação e profissionalização do turismo mineiro por meio 

do treinamento dos profissionais atuantes na área, como pilares 
sustentadores das linhas de ação propostas; 

- planejar as ações de turismo no que diz respeito à conservação e 
manutenção do meio ambiente, considerando-se como de especial 
importância e tratamento prévio a necessária adequação da infra-estrutura 
física (saneamento, limpeza urbana e rede viária) em qualquer área a receber 
plano ou ação de turismo; 

- estimular o fluxo de turismo de eventos, o agroturismo e o turismo 
ecológico à rede de turismo, ao turismo cultural. 

- desenvolver e implementar novas ações de prática do turismo em Minas 
Gerais, aprovando o potencial de cada área ou região específica, como, por 
exemplo, turismo rural, turismo ecológico, etc. 

* - O quadro do Plano Plurianual de Ação Governamental foi publicado na 



o 
v 

E 
o 

~I <: o 
·< 
::: g_ 
~ 
v 
c ::., 
~l 

edição do "Diário do Legislativo" de 28.12.99. 

~ 
~ 1753 

VIII - Substitua-se o setor Indústria, Comércio e Turismo, constante nas 
páginas 413 a 426, pelo setor Indústria e Comércio, com o texto e os quadros 
a seguir apresentados: 

Indústria e Comércio 
Diagnóstico 
Ocupando posição de destaque no cenário nacional por sua localização 

estratégica, extensão territorial, grande mercado produtor e consumidor por 
várias décadas, Minas Gerais vem-se esforçando para manter esta posição 
após a abertura da economia brasileira e o processo mundial de globalização 
nos últimos anos. 

O ano de 1998 foi marcado por muitas incertezas e turbulências, e o 
quadro econômico ainda não está definido em 1999. 

Ambiente macroeconômico: a desvalorização do real, os juros elevados, a 
inexistência de políticas setoriais e o desemprego são fatores que se 
destacam como empecilhos ao desenvolvimento social do Estado, que, 
mesmo assim, tem mantido suas conquistas e novos avanços realizados com 
o esforço e a persistência do empresariado, dos trabalhadores e do Governo 
de Minas. 

Com uma População Economicamente Ativa- PEA- de 7.841.383 pessoas 
no Estado, a indústria absorve 19,89%; o setor de serviços, 52,64%; a 
agricultura, 27,47%. A renda "per capita" anual atinge US$4.710,00, e, entre 
os Estados brasileiros, o Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - alcança 
0,823 (9° lugar). 

Em sintonia com a política determinada pelo Governo, a Secretaria de 
Estado de Indústria, Comércio e Turismo busca construir uma plataforma de 
modernização e projeção da economia mineira visando incrementar a 
internacionalização das empresas, estimulando a maior participação do 
empresariado no comércio internacional e facilitando seu engajamento no 
processo exportador. A aproximação maior com o setor privado, em especial 
com as micro, pequenas e médias empresas, incrementa as exportações no 
estreitamento das relações de Minas com outros países por meio de contatos 
permanentes com representantes de órgãos internacionais. A adoção de 
políticas que possibilitem consolidar e atrair investimentos industriais 
compatíveis com a realidade de Minas Gerais, com suas potencialidades 
econômicas regionais, com o aproveitamento do potencial de florestas de 
eucalipto e pinus para o desenvolvimento da indústria madeireira e o 
incremento do pólo moveleiro, que hoje é o quarto do País. 

Apesar dos fatores inibidores do crescimento econômico, a indústria 
mineira tem ensaiado alguma recuperação. O nível de emprego e a massa 
salarial, entretanto, demonstram retração de seus níveis, o que afeta o 
mercado de trabalho. Contra as dificuldades da economia e o comércio 

~------------------------------------------~ 
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internacional, os empresários mineiros e o Governo vêm trabalhando na 
busca de melhores resultados, contribuindo, ainda, com a balança comercial 
brasileira na ordem de US$3.500.000.000,00 em 1998. A participação setorial 
de Minas, em dados recentes, está assim distribuída: 

* - O quadro referente a esta distribuição foi publicado na edição do "Diário 
do Legislativo" de 28.12.99. 
Fonte: Secretaria de Comércio Exterior-MIC 
Elaboração: lndi 

A escassez de recursos e a guerra fiscal vêm exigindo ação política forte e 
estratégia comum entre os empresários na busca de reversão do processo 
para um desenvolvimento econômico sustentável. O combate ao desemprego 
e benefícios às comunidades de baixa renda são objetivos embutidos nas 
metas do programa de trabalho para os próximos anos. 
rY~etrizes 

- '1rizar o desenvolvimento industrial e comercial a fim de diminuir as 
'::·s regionais, levando-se em conta o aproveitamento das 

pú:'" 
- r . :o 
- irl''r". 
- cons0 

de Mina3 l::~t. 

::·:: locais; 
1tendimento às micro, pequenas e médias empresas; 

1 internacionalização das empresas mineiras; 
!trair investimentos industriais compatíveis com a realidE.' · 

-contribuir~'-· o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas GerE 
apoiando políticas de combate ao desemprego e de atendimento • 
comunidades de baixa renda. 

Objetivos 
- Interiorizar e equilibrar o desenvolvimento regional, bem como aprofundar 

e ampliar as ligações com o mercado externo; 
-expandir a produção e o emprego; 
- priorizar as micro, pequenas e médias empresas; 
- diminuir o desemprego por meio do incentivo às indústrias mineiras com 

recursos do Fundo de Incentivo à Industrialização- FINO. 
* • O quadro do Plano Plurianual de Ação Governamental foi publicado na 

edição do "Diário do Legislativo" de 28.12.99. 
IX - Acrescentem-se no setor Transportes, Obras Públicas e Saneamento 

as seguintes diretrizes: 
- empreender gestões para resgatar o Planejamento Integrado dos 

Transportes na Região Metropolitana de Belo Horizonte, objetivando efetivar 
prioritariamente a integração dCJ transporte sobre trilhos, visando a aumentar 
a capacidade do transporte de massa da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte; 

- redefinir, por meio de lei específica, o Sistema Estadual dos Transportes, 
visando a conferir autonomia à gestão do setor Transporte, capacitando-o 
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para a promoção do desenvolvimento integrado dos diversos modais de 
transporte; 
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X- Nos Programas, Objetivos e Metas por Região, ano 2001-2003, setor de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Programa Estudos e 
Pesquisas Hidrológicos - Elaboração do Plano Diretor Supervisionado, 
procedam-se às seguintes alterações: 

Onde se lê: "Região IV -
Região VIl - 3 
RegiãoVIII- 3 
Região IX - 3"; leia-se: 
"Região 11 - 2 
Região IV- 2 
Região VIl - 2 
Região VIII- 2 
Região IX- 2 
Região X - 2". 

i\ 
~------------------------------------------------~ 
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ATA DA 29a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA 
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL 

Às dez horas do dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivo José, Cristiano 
Canêdo e Luiz Menezes, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz 
Menezes, dispensa a feitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir as 
Sras. Maria Lúcia Cardoso, Secretária de Estado do Trabalho, da Assistência 
Social, da Criança e do Adolescente; Maria Dolores da Cunha Pinto, 
Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social; Darci Maria de 
Souza Vilaça, Presidente do Conselho Regional de Serviço Social; e Márcia 
Maria Biondi Pinheiro, coordenadora do Fórum Mineiro de Articulação da 
Política de Assistência Social, que irão discutir o Plano de Assistência Social 
- 1999 a 2000 - do Estado de Minas Gerais. Neste momento, o Deputado Ivo 
José registra a presença do Deputado Adelmo Carneiro Leão e dos Srs. 
Sérgio Cardoso Motta, Secretário Adjunto de Estado do Trabalho, Assistência 
Social, da Criança e do Adolescente e Wanda Engel, Secretária de Estado 
Nacional da Assistência Social do Ministério da Previdência e Assistência 
Social. Passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. 
o Presidente retira de pauta o Projeto de Lei n° 586/99, uma vez que já foi 
apreciado por esta Comissão na reunião do dia 13/12/99. Após, o Deputado 
Cristiano Canêdo procede à leitura do parecer do relator, Deputado Luiz 
Menezes, sobre o Projeto de Lei n° 588/99, no 1° turno, mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1. Submetido a 
discussão e a votação, é aprovado o parecer. Passa-se à 2a Fase da Ordem 
do Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação 
conclusiva da Comissão. O Presidente submete a discussão e votação e são 
aprovados, em turno único, os Projetos de Lei n°s 602 e 633/99 (relator: 
Deputado Amilcar Martins); 621, 637, 644/99 (relator: Deputado Ronaldo 
Canabrava); 625, 643 e 647/99 (relator: Deputado Luiz Menezes) este último 
com a Emenda n° 1; 626, 641 e 657/99, este com a Emenda n° 1 (relator: 
Deputado Cristiano Canêdo). Os Requerimentos n°s 960 e 967/99 são 
submetidos a votação e são aprovados. Ato contínuo, são submetidos a 
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discussão e votação e são aprovados os pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei n°s 420, 550, 561, 563, 573, 594, 595, 604, 609, 616 e 
618/99. Após, o Presidente passa a palavra ao Deputado Adelmo Carneiro 
Leão, autor do requerimento que suscitou esta reunião para que faça suas 
considerações iniciais relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, 
concede a palavra aos expositores. Neste momento, o Deputado Ivo José 
transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Cristiano Canêdo para que 
possa participar de outra reunião nesta Casa. O Deputado Cristiano Canêdo 
registra a presença do Deputado João Pinto Ribeiro. Passa-se à fase de 
debates conforme consta nas notas taquigráficas. O Deputado Ivo José 
reassume a direção dos trabalhos, agradece a presença dos parlamentares, 
dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Amilcar Martins, Presidente - Luiz Menezes - Cristiano Canêdo. 

ATA DA 9a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Às dez horas e trinta e cinco minutos do dia quatorze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Sebastião Costa, Antônio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e 
João Pinto Ribeiro, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a 
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo 
Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e que avocou a 
si, no dia 13/12/99, a relataria da Emenda n°1 ao Projeto de Lei n° 239/99, do 
Deputado Antônio Carlos Andrada, que fixa normas ao ensino superior de 
Minas Gerais. Esgotada a matéria a destinada à 1 a Parte da Reunião, o 
Presidente passa à 1 a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e 
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente, 
relator da Emenda n° 1 ao Projeto de Lei n° 239/99, emite parecer pela 
rejeição da referida emenda e pela aprovação da Emenda n° 2, que 
apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1999. 
Sebastião Costa, Presidente - Maria Tereza Lara - Djalma Diniz - Maria 

Olívia. 
ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

' 
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Às quinze horas e quinze minutos do dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Agostinho Patrús, pela Comissão de Administração Pública; 
Dalmo Ribeiro Silva, pela Comissão de Educação, Cultura, Ciência e 
Tecnologia; e Elbe Brandão, pela Comissão de Turismo, Indústria e 
Comércio; Márcio Cunha, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Rêmolo Aloise e 
Rogério Correia, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Márcio 
Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento 
do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, 
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. O 
Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa que a reunião se destina a 
apreciar os pareceres para turno único dos Projetos de Lei n°s 581 e 582/99, 
ambos do Governador do Estado. Passa-se a 13 Fase da Ordem do Dia, 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente, na qualidade 
de relator do Projeto de Lei n° 581/99, comunica aos presentes que fará uso 
do prazo regimental para emitir o seu parecer. Com a palavra, o Deputado 
Rogério Correia, relator, em turno único, do Projeto de Lei n° 582/99, solicita 
ao Presidente sejam distribuídos avulsos de seu parecer, o qual conclui pela 
aprovação da matéria com as Emendas nos 4, 5, 11, 13 a 24, com a 
Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 2, 
com as Emendas n°s 25 a 28, que apresenta, e pela rejeição das Emendas 
n°s 3, 6 a 1 o e 12. O Presidente determina a distribuição de avulsos do 
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião conjunta dessas comissões, amanhã, 16/12/99, às 9h30min, 
com a finalidade de se apreciarem os pareceres para o turno único dos 
Projetos de Lei nos 581 e 582/99, ambos do Governador do Estado, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Carlos Pimenta - Rogério Correia - Paulo Piau -

Jorge Eduardo de Oliveira - Edson Rezende - Agostinho Patrús - Antônio 
Júlio - Sebastião Costa - Doutor Viana. 

ATA DA 133 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Às dez horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e 
nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Agostinho Patrús, 
Chico Rafael, Ivo José, Sargento Rodrigues, Sebastião Navarro Vieira e João 
Batista de Oliveira (substituindo este ao Deputado Doutor Viana, por 
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indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. 
Registra-se a presença dos Deputado Adelmo Carneiro Leão e Antônio 
Roberto. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. O Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira, 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e 
suspende os trabalhos por 5 minutos. Reabertos os trabalhos, o Presidente, 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, registra a presença do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, a quem passa a direção dos trabalhos. Passa-se à 1a 
fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, 
o Deputado Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n° 755/99, no 1 o 

turno, que emite seu parecer que conclui pela aprovação da matéria com as 
Emendas n°s 1 a 8, da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 1999. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Bilac Pinto - Ermano 

Batista. 
ATA DA 8a REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE MEMBROS DAS 

COMISSÕES PERMANENTES PREVISTA NO§ 1° DO ART. 204 DO 
REGIMENTO INTERNO E DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dezesste horas e quinze ~r:::-.~.w uv dia vinte de dezembro de mil 

no•:scenlos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Agostinho Patrús, pela Comissão de Comissão de Administração 
Pública; Márcio Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Olinto 
Godinho, Rogério Correia e Rêmolo Aloise, membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Estão presentes também os 
Deputados Alberto Pinto Coelho e Djalma Diniz. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Miguel Martini, dispensa a leitura 
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos 
membros da Comissão presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, 
informa que a reunião se destina a apreciar o parecer para turno único do 
Projeto de Lei n° 581/99. O Presidente suspende a reunião. Às 18 horas, não 
havendo "quorum" regimental, a Presidência ag~éJdece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros d8stas Comissões para a próxima 
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reunião conjunta, em 21/12/99, às 10h30min, com a finalidade de se 
apreciar o Parecer para Turno Único do Projeto de Lei n° 581/99, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 21 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto - Rogério Correia - Olinto 

Godinho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 581/99 

(Nova Redação, nos Termos do Art. 138, § 1°, do Regimento Interno) 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
Atendendo ao disposto no art. 68, 111, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do Estado 
encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem no 54/99, o projeto de lei 
em epígrafe, que estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal 
e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício de 2000. 

Publicado em 26/10/99, foi o projeto distribuído a esta Comissão. 
Em obediência ao previsto no § 2o do art. 204 do Regimento Interno, foi 

concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas. Foram 
recebidas, nesse período, 3.703 emendas, e, posteriormente, foram retiradas 
pelos respectivos autores as Emendas nos 19, 20, 1.161, 1.726, 1.747, 1.765, 
1.770, 1.802 e 3.418. 

Durante a discussão foram apresentadas a Emenda n° 3. 766 e as 
Subemendas n°s 2 e 3 à Emenda no 1.51 O, com as quais concordou o relator 
e procedeu à nova redação do parecer, nos termos do art. 138, § 1°, do 
Regimento Interno. 

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e as 
emendas apresentadas. 

Fundamentação 
o orçamento público moderno tem funções de natureza alocativa, 

distributiva e estabilizadora que refletem, além do seu caráter de controle 
político, o objetivo de instrumentalizar a administração na programação, na 
execução e no controle de suas atividades. Dessa forma, mais que um mero 
instrumento de previsão de receitas e de autorização de gastos, a peça 
orçamentária constitui um instrumento efetivo de fiscalização e de avaliação 
de políticas públicas, competência constitucional do Poder Legislativo. 

A proposta orçamentária em questão expressa as metas do Governo do 
Estado para o exercício do ano 2000, observados os dispositivos 
constitucionais e os fixados na Lei no 13.272, de 29/7/99, que estabelece 
suas diretrizes norteadoras. Reflete também a filosofia do Poder Executivo na 
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condução dos negoc1os do Estado, a situação do caixa do Tesouro 
Estadual e a diretriz governamental de se elaborar uma lei orçamentária 
compatível com a sua execução. 

O projeto de lei estima a receita em R$ 14.163.257.061,00 e fixa a despesa 
em igual montante, demonstrando um déficit corrente de R$ 105.037.861,00, 
ocasionado principalmente pelos valores relativos aos juros e encargos da 
dívida pública, que representam 11,75% do total das despesas ordinárias. 
Observa-se, na análise do resultado primário, uma forte dependência do 
ressarcimento pelo Governo Federal de despesas realizadas pelo Estado ao 
longo dos últimos anos nos setores previdenciário e de transporte. Tais 
recursos somam R$ 1.334.000,00 e foram classificados na rubrica "outras 
receitas de capital". Cabe salientar que o não-recebimento desses recursos e 
a manutenção dos bloqueios da União poderão comprometer a execução 
orçamentária, uma vez que representam 17% do total das receitas ordinárias. 

I -Análise das receitas 
No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se que 

R$6.400.000.000,00 são recursos livres do Estado, correspondendo a 
apenas 45% dos recursos totais. As receitas restantes referem-se a recursos 
vinculados e às parcelas a serem ressarcidas pelo Governo Federal, fato que 
demostra o reduzido poder discricionário de alocação de recursos por parte 
do Estado. 

A receita tributária tem como principal componente o Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual , Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - , que representa 89,99% da receita tributária. Esse elevado grau de 
participação do ICMS indica a necessidade urgente de um esforço para 
melhorar o perfil da arrecadação tributária do Estado. Observa-se também 
que o valor estimado na proposta orçamentária em estudo é 15% superior ao 
valor efetivamente arrecadado no período de julho de 1998 a junho de 1999. 
Cabe ressaltar que o crescimento da arrecadação de impostos incidentes 
sobre o consumo depende diretamente do percentual de variação do Produto 
Interno Bruto- PIB. Dessa forma, considerando que o próprio Plano Plurianual 
de Ação Governamental- PPAG- estima um crescimento do PIB de 2,4%, 
dentro de um cenário realista, a arrecadação prevista dificilmente será 
atingida por meio de um esforço de arrecadação, dependendo também de 
uma retomada do crescimento das atividades econômicas e da política 
econômico-financeira do Governo Federal . 

As receitas de contribuições são vinculadas e basicamente constituídas 
pelas receitas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais - IPSEMG - , no valor de R$607.300.000,00, e do Instituto de 
Previdência dos Servidores Militares - IPSM -, no valor de R$182.500.000,00. 
É importante salientar que tais receitas deverão sofrer o impacto relativo à 
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isenção da contribuição previdenciária dos servidores inativos em 
conseqüência da aprovação do projeto de lei em tramitação nesta Casa. 

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, peloS 
repasses intergovernamentais relativos ao Fundo de Participação doS 
Estados - FPE-, à cota-parte da Contribuição do Salário-Educação - QUESE -
, à cota-parte de compensação de perda do ICMS/ exportação ( Lei Kandir2 e 
à cota-parte do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI/ exportaçao. 
I!"Jcluem-se também nessa rubrica os convênios, em especial o do Sistema 
Unico de Saúde. As transferências federais e os convênios contribuem com 
um percentual de 18,30% da receita total. 

A rubrica "outras receitas correntes" é composta principalmente por multas, 
dívida ativa, dividendos da CEMIG, restituições e indenizações. 
representando 7,09 % das receitas totais. 

Quanto às receitas de capital, o item de maior representatividade é a 
rubrica "outras receitas de capital" (64% do total dessa categoria econômi~~), 
onde estão classificadas as receitas a serem ressarcidas pela Unlao 
referentes aos setores de transporte e de previdência, mencionad~~ 
anteriormente. As operações de crédito são essencialmente as Ja 
contratadas, representando apenas 1 ,22% das receitas totais. Em 
comparação com as peças orçamentárias de anos anteriores, observa-se que 
as receitas provenientes da alienação de bens estão significativamente 
menores, fato que demonstra a opção política do Governo de não privatizar 
as atividades econômicas estratégicas para o desenvolvimento do Estado. 
Dessa forma, inexistem na proposta orçamentária em estudo receitas de 
capital provenientes da alienação da participação do Estado em sociedades 
de economia mista e em empresas estatais . Tais receitas correspondem a 
apenas 1,06% das receitas totais. 

11 - Análise das despesas 
Em conformidade com o art. 19 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a 

proposta discrimina a despesa por unidade orçamentária, segundo a 
classificação por função, subfunção, programa, projeto e subprojeto, 
atividade e subatividade, e operações especiais, indicando, para cada um, a 
origem, a procedência e o grupo de despesa a que se refere. Por sua vez, os 
subprojetos e as subatividades estão apresentados com as respectivas 
metas e quantificações e agrupados em projetos e atividades com descrição 
sucinta dos seus objetivos. 

No tocante à estrutura geral das despesas, observa-se que 
R$3.1 00.000.000,00 referem-se ao serviço da dívida e às transferências 
constitucionais aos municípios. Outros R$4.600.000.000,00 são recursos 
vinculados, ou seja, verbas que o Estado deve aplicar em programas 
predeterminados, restando livres para aplicações R$6.400.000.000,00, 
equivalentes a praticamente 100% dos gastos com pessoal e encargos 
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soc1a1s. Utilizando-se o conceito de despesas incomprimíveis, pode-se 
constatar que somam R$10.100.000.000,00 (71% do total), fato que 
demonstra o reduzido poder de administração sobre as despesas de custeio 
e sobre os investimentos e as conseqüentes dificuldades em zerar os déficits 
nominais durante a execução orçamentária. 

A proposta orçamentária em questão, numa análise da despesa geral por 
funções, privilegia as funções sociais, destinando-lhes a importância de 
R$6.700.000.000,00, ou seja, 65% das despesas totais, exceto encargos 
especiais e reserva de contingência. O setor de infra-estrutura participa com 
9,24%, a indústria, com 5,05%, e os demais setores, com 20,33%. 

Os gastos totais com pessoal e encargos somam R$6.398.000,00, 
mostrando que o Estado ainda comprometerá significativa parcela de seus 
recursos com pessoal. Desmembrando-se tal rubrica de acordo com a origem 
dos recursos, ordinários ou vinculados, observa-se que representa 66,90% 
das despesas ordinárias e 19,26% das despesas vinculadas. 

Os juros e encargos da dívida pública (R$905.000.000,00) representam 
65% do serviço da dívida (R$1.383.000,00), incluídas as amortizações. Por 
sua vez, as transferências constitucionais aos municípios, compostas de 
parcelas do ICMS e do IPVA, somam R$1.731.000,00, ou seja, 26,81% do 
total das despesas vinculadas. 

A rubrica "outras despesas correntes" (custeio), composta pelo custo 
operacional da estrutura funcional do Estado soma R$2.854.000,00, ou seja, 
20,1 % das despesas totais. 

Quanto às despesas de capital, seus itens de maior relevância são os 
investimentos gerais do Estado, no valor de R$1.724.000,00, constituídos 
principalmente por gastos nos setores de educação, saneamento básico e 
transportes, no Programa Jaíba 11 e nos fundos estaduais de 
desenvolvimento; e a amortização da dívida pública, no valor de 
R$478.000.000,00, ou seja, 6,21% do total das despesas ordinárias. 

As despesas previstas na rubrica "reserva de contingência" são de 
R$70.800.000,00, equivalentes a 0,5% da receita orçamentária total, mínimo 
determinado pela legislação . 

No tocante ao orçamento de investimento das empresas públicas e 
sociedades de economia mista controladas pelo Estado, estão previstos 
recursos da ordem de R$1.636.000,00, arrecadados basicamente pelas 
próprias empresas ou por meio de operações de crédito decorrentes de suas 
atividades. Esses recursos visam a atender projetos essenciais de infra-
estrutura básica e de natureza social, com destaque para a geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica, para a extensão rural e para o 
saneamento básico e ambiental. 

111 -Considerações finais 
A determinação política de se elaborar uma peça orçamentária compatível 
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com as reais possibilidades de sua execução traz, sem dúvida, uma 
maior dificuldade no remanejamento dos recursos de modo a contemplar 
todas as emendas apresentadas. Cabe ressaltar também a destinação de 
recursos para o atendimento das audiências públicas regionais de 1997 e o 
fim da concessão de subvenções sociais por intermédio da Assembléia 
Legislativa . 

A essas medidas é somado o esforço de se garantir a participação popular 
no processo de definição de prioridades para a ação governamental por meio 
do orçamento participativo, iniciativa conjunta dos Poderes Legislativo e 
Executivo. Esse intento determinou um grande esforço do parlamento mineiro 
com vistas a compatibilizar as metas definidas nas plenárias estaduais, uma 
vez que a proposta orçamentária do Governo do Estado já se encontrava em 
tramitação nesta Casa. 

Devido ao grande número de emendas apresentadas pelos Deputados e às 
restrições orçamentárias ocasionadas pela escassez de recursos, procedeu-
se, no âmbito desta Comissão, a um amplo acordo com vistas ao 
atendimento das políticas públicas relevantes desenvolvidas pelo Estado. 
Observados os aspectos temático, regional e coletivo, as emendas 
priorizadas pelos Deputados foram agrupadas para inclusão na proposta 
orçamentária. Entre os temas atendidos, os principais foram "assuntos 
municipais e regionalização" ( 47%), "trabalho, previdência e assistência 
social" ( 20%) e "saúde" (13%). Quanto à priorização por regiões, pode-se 
citar, como mais relevantes, a região do Rio Doce ( 28% ), a região Central 
(24%) e a Zona da Mata ( 12%). 

Com o intuito de atender a decisão coletiva de canalizar recursos a serem 
aplicados nas políticas públicas, bem como no ajuste da proposta 
orçamentária em virtude da reforma administrativa estabelecida pelas Leis 
n°s 13.341, de 28/10/99, e 13.357, de 17/11/99, e ainda, em decorrência da 
extinção do PRELEGIS, apresentamos as Emendas n°s 3.704 a 3.765 
constantes no anexo deste parecer. 

Apresentamos também subemendas às Emendas n°s 1.510-5 e1.511-3, 
com o objetivo de estabelecer limite para suplementações aos orçamentos 
fiscal e de investimento, bem como de evitar a concessão de créditos 
ilimitados. 

As demais emendas receberam pareceres pela rejeição ou pela 
prejudicialidade, conforme consta no anexo deste parecer. 

Também apresentamos a Emenda n° 3.765 -, que estabelece limite à 
Assembléia para suplementação ao orçamento de sua Secretaria, em 
atendimento ao disposto no § 3° do art. 45 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do Projeto 
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de Lei no 581/99 com as Emendas nos 3704 a 3766, constantes no 
anexo; com a Subemenda no 3 à Emenda no 151 O e a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 1.511, também constantes no anexo; pela rejeição das Emendas 
nos 129, 130, 530, 703, 704, 888, 889, 1319, 1320, 1321' 1508 e 1875; ficam 
prejudicadas as Emendas nos 1 a 18, 21 a 128, 131 a 529, 531 a 702, 705 a 
887, 890 a 1.160, 1.162 a 1.318, 1.322 a 1.507, 1.509, 1.512 a 1.725, 1.727 a 
1.746, 1.748 a 1.764, 1.766 a 1.769, 1.771 a 1.801, 1.803 a 1.874 e 1876 a 
3.417, 3.419 a 3.703 e as Subemendas n°s 1 e 2 à Emenda n° 1510. 

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Antônio Júlio- Aílton Vilela. 

ANEXO AO PARECER TURNO ÚNICO PLE N° 581/99 
------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 1510-5/01 (DE TEXTO) 
Dê-se ao art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao 
Orçamento Fiscal até os seguintes limites: 
I - dez por cento da despesa fixada no art. 1° desta lei para o Orçamento 
Fiscal, para as suplementações com recursos ordinários que se refiram a 
anulação ou remanejamento interno ou que utilizem como fonte o excesso de 
arrecadação desses recursos; 
li - dez por cento da despesa fixada no art. 1 o desta lei para o Orçamento 
Fiscal, para as suplementações de dotações referentes ao pagamento da 
dívida pública e de precatórios judiciários, bem como para suplementações 
com recursos vinculados. 
Parágrafo único- São dispensados os decretos de abertura de crédito nos 
casos em que a lei determina a entrega automática do produto de receita aos 
municípios.". 
-------------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 1510-5/02 (DE TEXTO) 
Dê-se ao art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao 
orçamento fiscal até o limite de 8% (oito por cento) da despesa fixada no art. 
1° desta lei. 
§ 1°- Não oneram o limite estabelecido neste artigo: 
I - as suplementações de dotações referentes ao remanejamento de pessoal 
e encargos sociais; 
li- as suplementações de dotações com recursos vinculados a convênios; 
111- as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida 
pública e de precatórios judiciários, bem como os créditos à conta da dotação 
de Reserva de Contingência. 

I\ 
~------------------------------------------_J 



§ 2°- São dispensados os decretos de abertura de créditos nos casos 
em que a lei determina a entrega automática do produto da receita aos 
municípios.". 
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EMENDA: 1510-5/03 (DE TEXTO) 
Dê-se ao art. 7° a seguinte redação: 
"Art. 7°- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao 
orçamento fiscal até o limite de 5% (cinco por cento) da despesa fixada no 
art. 1 o desta lei. 
§ 1 o- Não oneram o limite estabelecido neste artigo as suplementações de 
dotações referentes ao remanejamento de pessoal e encargos sociais; 
§ 2° - São dispensados os decretos de abertura de créditos nos casos em 
que a lei determina a entrega automática do produto da receita aos 
municípios.". 

EMENDA: 1511-3/01 (DE TEXTO) 
Dê-se ao art. 8° a seguinte redação: 
"Art. 8°- O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até os seguintes limites: 
1 - dez por cento do valor referido no art. 5° desta lei para o Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para as 
suplementações com recursos ordinários que se refiram a anulação ou _ 
remanejamento interno ou que utilizem como fonte o excesso de arrecadaçao 
desses recursos; 
11 -dez por cento do valor referido no art. 5° desta lei para o Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para as 
suplementações realizadas com recursos não ordinários do Estado.". 
--------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3704-4 (DE DESPESA) 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Educação 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos. 
Valor: R$33.000,00 (trinta e três mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3705-2 (DE DESPESA) 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Educação 
Objeto do Gasto: Ensino Profissionalizante. 
Valor: R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

EMENDA: 3706-0 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Habitação 
Objeto do Gasto: Construção de Moradia Popular. 
Valor: R$795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

EMENDA: 3707-9 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado de Ciência e Tecnologia 
Objeto do Gasto: Apoio a Programas Tecnológicos. 
Valor: R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

EMENDA: 3708-7 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Saúde 
Objeto do Gasto: Vigilância Sanitária. 
Valor: R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

EMENDA: 3709-5 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes- FUNTRANS 
Objeto do Gasto: Desenvolver ações e financiar serviços, obras e atividades 
relativas ao setor de transporte no Estado. 
Apoio ao Desenvolvimento de Transportes. Meta: rodovia restaurada. 
Unidade de Medida: km. Quantidade: 20 
Valor: R$1.000.000,00 (hum milhão de reais reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Departamento de Estradas de Rodagem de MG 



Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 

EMENDA: 3710-9 (DE DESPESA) 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Saúde. 
Objeto do Gasto: Apoio ao Programa da Saúde. 
Valor: R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
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Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 
--------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3711-7 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Saúde 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para estruturação de Delegacia 
Regional da Saúde. 
Valor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
-------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3712-5 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado de Esportes 
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de quadras, praças de 
esportes e estádios de futebol nos municípios. 
Valor: R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 
--------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3713-3 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Transportes e Obras Públicas 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura em Municípios, através de Construção de 
Barragens e de Implantação e Ampliação de Usina de Reciclagem de Lixo. 
Valor: R$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 
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EMENDA: 3714-1 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Transportes e Obras Públicas 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Cadeia Pública. 
Valor: R$80.000,00 (oitenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

EMENDA: 3715-0 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FUCAM 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades. 
Valor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

EMENDA: 3716-8 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Transportes e Obras Públicas 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma do Colégio Tiradentes. 
Valor: R$30.000,00 (trinta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

EMENDA: 3717-6 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Asfaltamento de estradas (MG/BR). 
Valor: R$62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

~I c 
o EMENDA: 3718-4 (DE DESPESA) 
-~ Órg3c e/ou Entidade Beneficiada: DER I 
~,_ __ O_b-je_t_o_d_o_G_a_s_t-o:_C_o_n_s-tr_u_ç-ão __ d_e_p_a-ss_a_r_e-la_s_s_o_b-re_e_s-tr_a_d_a_s_(M __ G_/B __ R_). ________ j o Valor: R$70.000,00 (setenta mil reais) 

Il 
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Órgão(s) e/ou Entidade{s) deduzida(s):. . . 
Secretaria de Estado de Assuntos Munrcrpars 
Subprojeto(s) e/ou ~ubativ. Ded.u~ida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvrmento Munrcrpal - PADEM I Outras Despesas de Capital 
EMENÕÃ~;71-~~2-(DE-oE~~EsÃ) _________________________________ _ 
órgão e/ou Entrdade ~~n_efrcrada: ~EMG 
Objeto do Gasto: Aqursrçao de Equrpamentos para a Universidade. 
Valor: R$25.000,0.0 (vinte e cinc~ mil reais) 
Órgão( s) e/ou Entrdade{ s) deduzrda( s ): . . . 
Secretaria de Estado de ~ssuntos .Munrcrpars 
Subprojeto(s) e/ou ~ubatrv. Ded.u~rda(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvrmento Munrcrpal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

E~-~-N[)A~;~~~=-E5-(oE-oE~~.EsÃ~---------------------------------
órgão e/ou Entrdade Bene~crada: UEMG 
Objeto do Gasto: Construçao, Reforma, Ampliação das Unidades . 
Valor: R$15.000,00 (quinze mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s):. . . 
secretaria de Estado de Assuntos Munrcrpars 
Subprojeto(s) e/ou ~ubativ. [)ed.u~ida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao [)esenvolvrmento Munrcrpal- PADEM 1 Outras Despesas de Capital 
-----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3721-4 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiros 
Objeto do Gasto: Aquisição de equ~pame~tos. 
Valor: R$230.000,00 (duzentos e trrnta mrl reais) 
órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM 1 Outras Despesas de Capital 
----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3722-2 (DE DESPESA) 
órgão e/ou Entidade Bene~ciada: F.undo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Construçao de unrdades prediais e aquisição de 
equipamentos para unidade de saúde de Universidade Federal instalada no 
Estado. 
Valor: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao [)esenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 
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EMENDA: 3723-0 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CEASA 
Objeto do Gasto: Construção e Ampliação de Unidades. 
5021 206050993.201 
Valor: R$20.000,00 (vinte mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
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Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

EMENDA: 3724-9 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINAS 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos. 
Valor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

EMENDA: 3725-7 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINAS 
Objeto do Gasto: Construção de hemocentro regional. 
Valor: R$500.000,00 (quinhentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

EMENDA: 3726-5 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Justiça e Direitos Humanos 
Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações de Conselho. 
Valor: R$70.000,00 (setenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

EMENDA: 3727-3 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Justiça e Direitos Humanos 



Objeto do Gasto: Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. 
Valor: R$10.000,00 (dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

EMENDA: 3728-1 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça 
Objeto do Gasto: Construção de fórum. 
Valor: R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3729-0 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação. 
Objeto do Gasto: Capitalização do Fundo para implantação de Política 
Habitacional. 
Valor: R$300.000,00 (trezentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. 1 Pró-Indústria 1 
Inversões Financeiras 
---------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3730-3 (DE DESPESA) 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Instituto Estadual de Floresta 
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Objeto do Gasto: Programa de educação ambiental e implantação de projetos 
de reflorestamento ciliar nas sub-bacias do Rio Doce. 
Valor: R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. 1 Pró-Indústria 1 
Inversões Financeiras 
-----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3731-1 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
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Objeto do Gasto: Apoio à Ação da Criança e Adolescente. 
Valor: R$10.000,00 (dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

EMENDA: 3732-0 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: IGAM 
Objeto do Gasto: Manejo Integrado de Sub-bacias. 
Valor: R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

EMENDA: 3733-8 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETEL 
Objeto do Gasto: Programa de Implantação de Telefonia Rural. 
Valor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): Secretaria Estado Fazenda 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
-Manutenção de Serviços de Informática- Outras Despesas Correntes 

EMENDA: 3734-6 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Saúde 
Objeto do Gasto: Custo Operacionais do Conselho Estadual de Saúde. 
Valor: R$200.000,00 (duzentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): FES 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
- Descentralização do Atendimento de Urgência e Emergência - Outras 
Despesas Correntes. 

EMENDA: 3735-4 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: IPLEMG 
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Objeto do Gasto: Tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 52, de 
25/11/99, garantir ao segurado e dependentes o pagamento dos benefícios a 
serem concedidos, através de reserva técnica. 
Valor: R$7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
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PRELEGIS 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Reserva de Benefícios - Inversões Financeiras 

EMENDA: 3736-2 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: IPLEMG 
Objeto do Gasto: Tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 52, de 
25/11/99, conceder aposentadoria e pensão aos segurados do IPLEMG e a 
seus dependentes. 
Valor: R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
PRELEGIS 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Complementação de Pensão - Outras Despesas Correntes 
--------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3737-0 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PRELEGIS 
Objeto do Gasto: Tendo em vista o disposto no art. 9°, da Lei Complementar 
n° 52, de 25/11/99, inclusão da dotação orçamentária para Processo de 
Liquidação do Fundo PRELEGIS - em liquidação, para ultimar os 
procedimentos de sua liquidação. 
Valor: R$27.250.200,00 (vinte e sete milhões, duzentos e cinqüenta mil e 
duzentos reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
PRELEGIS 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
-Reserva de Benefícios- Investimentos I R$50,00 
Inversões Financeiras I R$26.700.150,00 
Complementação de Pensão- Outras Despesas Correntes 1 R$550.000,00 
---------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3738-9 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FHEMIG 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma do Hospital Antônio Dias 
(R$500.000,00) e do Hospital Regional de Barbacena (R$150.000,00). 
Valor: R$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) 
órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 
----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3739-7 (DE DESPESA) 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: COPASA 
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Objeto do Gasto: Tratamento de esgoto. 
'{alor: R$30.000,00 (trinta mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 
-----------------------------------------------------------------
~MENDA: 3740-0 (DE DESPESA) 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES. 
Objeto do Gasto: Melhorias e modernização das instalações e término da 
construção do centro esportivo da Universidade. 
'{alor: R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind./ Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
--------------------------------------------------------------------------
~MENDA: 3741-9 (DE DESPESA) 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: FAPEMIG 
Objeto do Gasto: Concessão de bolsas de estudo para pesquisa. 
'{alor: R$30.000,00 (trinta mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 
---------------------------------------------------------------------------
~MENDA: 3742-7 (DE DESPESA} 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Educação 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Prédios Escolares. 
'{alor: R$320.500,00 (trezentos e vinte mil e quinhentos reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 
------------------------------------------------------------------------II 

~-~~ ~MENDA: 3743-5 (DE DESPESA) 
Orgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado do Turismo 

" .; Objeto do Gasto: Programa de trabalho do órgão criado pela Lei n° 13.341, 
~ de 28/10/99: \ 

1 ~-*--_O_q_u_a-dr _o_d_a_s_d_e_s_p_e_s_a_s -fo_i_p_u_b-lic_a_d_o_n_a_e-di _ç_ã_o_d_o_"_D....:.ia_· r-io_d_o_L_e_g-is-la-ti_v_o·_· __ j ~. de 29.12.99. 
~~ 
-~_ 



Valor: R$1.251.992,00 (hum milhão e duzentos e cinqüenta e um mil e 
novecentos e noventa e dois reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
- EGE/ SEPLAN; 
- Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 

1776 

- Desenvolvimento do Turismo nas Regiões Norte e Nordeste - PRODETUR I 
Outras Despesas Correntes- R$1.250.992,00; 
-Promoção do Turismo- Outras Despesas Correntes- R$1.000,00 

EMENDA: 3744-3 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social 
Objeto do Gasto: Alterações no Programa de trabalho do órgão em virtude da 
Lei n° 13.341, de 28/10/99 e aplicação em políticas públicas nas áreas de 
Saúde, Educação e Cultura, Transportes e Obras de Infra-estrutura Urbana e 
Rural, Trabalho e Ação Social. 
-Acréscimo nas seguintes dotações: 
Planejamento Setorial 
1121 04 121 001 2.179 0001101 R$45.073,00 
1121 04121 001 2.179 0001 301 R$ 5.000,00 
Direção Superior 
1121 04 122 001 2.206 0001 101 R$187.140,00 
1121 04122 001 2.206 0001 301 R$19.000,00 
Serviços de Apoio Administrativo e Financeiro 
1121 04 122 001 2.288 0001 101 R$317.259,00 
1121 04 122 001 2.288 0001 301 R$257.850,00 
Manutenção dos Serviços de Informática 
1121 04 122 050 2.090 0001 301 R$64.644,00 
Implementação e Implantação dos Projetos de Informática 
1121 04126 0501.100 0001 301 R$31.748,00 
1121 04 126 050 1.100 0001 401 R$31.748,00 
Proventos de Inativos Civis 
1121 04 272 777 7.052 0001101 R$308.028,00 
- Inclusão das seguintes dotações: 
Assistência Técnica às Escolas Rurais- PATEP 
1121 04 122 2181.344 0001 301 R$82.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM 
1121 04122 2181.361 0001 701 R$23.687.000,00 
Coordenação de Programas de Articulação com os Municípios 
Apoiar os municípios, as associações microrregionais e as entidades 
privadas que atendam a comunidade através de assistências jurídica e 
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contábil, informações técnicas, elaboração de projetos técnicos, 
treinamento de pessoal e repasse de recursos financeiros. 
1121041222184.0190001301 R$14.150,00 
1121041222184.0190001301 R$5.729.150,00 
1121 04 122 218 4.019 0001 701 R$3.650.000,00 
Valor: R$34.864.238,00 (trinta e quatro milhões oitocentos e sessenta e 
quatro mil duzentos e trinta e oito reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
- Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
- Departamento de Estradas de Rodagem de MG 
- Secretaria de Estado da Fazenda 
- Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Planejamento Setorial 
1151 04 121 001 2.179 0001101 R$45.073,00 
1151041210012.179 0001301 R$ 5.000,00 
Direção Superior 
1151 04122 001 2.206 0001101 R$187.140,00 
1151 04 122 001 2.206 0001 301 R$19.000,00 
Serviços de Apoio Administrativo e Financeiro 
1151 04 122 001 2.288 0001 101 R$317.259,00 
1151 04 122 001 2.288 0001 301 R$257.850,00 
Manutenção dos Serviços de Informática 
1151 04 122 050 2.090 0001 301 R$64.644,00 
Implementação e Implantação dos Projetos de Informática 
1151 04 126 0501.100 0001 301 R$31.748,00 
1151 04126 0501.100 0001 401 R$31.748,00 
Proventos de Inativos Civis 
1151 04 272 777 7.052 0001 101 R$308.028,00 
Assistência Técnica às Escolas Rurais- PATEP 
1151 04122 2181.344 0001 301 R$82.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM 
1151 04 122 2181.361 0001 701 R$23.717.000,00 
Coordenação de Programas de Articulação com os Municípios 
1121 04 122 218 4.019 0001 101 R$418.598,00 
1121 04 122 218 4.019 0001 301 R$ 14.150,00 
DER! Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos /Investimentos 
Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$2.000.000,00 
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SEF/ Manutenção dos Serviços de Informática I Outras Despesas Correntes 
1191 04 122 050 2.090 0001 301 R$2.000.000,00 

~------------------------------------------------~ 



FINO/ Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-
Indústria I Inversões Financeiras I 4051 22 661 745 1.052 0001 501 
R$5.365.000,00 

EMENDA: 3745-1 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
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Demandas do Orçamento Participativo -1999 I Região: MATA 1- Juiz de Fora 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* -O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 0014.493 0001 701 R$1.000.000,00 
--------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3746-0 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: MATA 11 - Viçosa 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.510.000,00 (hum milhão quinhentos e dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
lnversõés Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos 1 Investimentos Gerais 
2301 26 782 8341.143 0001401 R$10.000,00 
---------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3747-8 (DE DESPESA) 
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Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: NOROESTE -
Paracatu 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* -O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.9. 
Valor: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$20.000,00 

EMENDA: 3748-6 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: NORTE - Montes 
Claros 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* -O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.200.000,00 

EMENDA: 3749-4 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 

;;; Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: RIO DOCE I - J 
"' Coronel Fabriciano 

~ 
'~---------------------------------------------------

õ 



Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro 
abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.510.000,00 (hum milhão quinhentos e dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 0014.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos 1 Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$10.000,00 
-----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3750-8 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: RIO DOCE 11 -
Governador Valadares 
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Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.510.000,00 (hum milhão quinhentos e dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$10.000,00 
---------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3751-6 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999/ Região: SUL I- Varginha 
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Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro 
abaixo: 
* -O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.530.000,00 (hum milhão quinhentos e trinta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$30.000,00 
----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3752-4 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: SUL li -São 
Sebastião do Paraíso 
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Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 0014.493 0001701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$20.000,00 
----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3753-2 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 

~--------------------------------------------------



Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: SUL 111 - Pouso 
Alegre 
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Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - o referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151041220014.4930001701 R$1.000.000,00 

EMENDA: 3754-0 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: TRIÂNGULO 1-
Uberaba 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
-----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3755-9 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: TRIÂNGULO 11 -
Uberlândia 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.510.000,00 (hum milhão quinhentos e dez mil reais) 
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$866.652,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$633.348,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$1 0.000,00 
-----------------------------------------------------------------
EMENDA: 3756-7 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: ALTO PARANAÍBA-
Araxá 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$1.000.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 001 4.493 0001 701 R$500.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 8341.143 0001 401 R$20.000,00 
---------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3757-5 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: CENTRAL I - Sete 
Lagoas 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.540.000,00 (hum milhão quinhentos e quarenta mil reais) 

~--------------------------------------------
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$1.000.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$500.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$40.000,00 

EMENDA: 3758-3 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 

1784 

Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: CENTRAL 11 - Belo 
Horizonte 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$2.510.000,00 (dois milhões quinhentos e dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$1.000.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 001 4.493 0001 701 R$1.500.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$1 0.000,00 
------------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3759-1 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: CENTRAL 111 -São 
João Del Rey 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) 
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 

EMENDA: 3760-5 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: CENTRO OESTE -
Divinópolis 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* -O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.550.000,00 (hum milhão quinhentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$50.000,00 

EMENDA: 3761-3 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: JEQUIT./MUCURI -
Teófilo Otoni 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 

~ Valor: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
·~ Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): \ 

~ Secretaria de Assuntos Municipais o~--F-u-n-do __ d_e_l-nc_e_n-ti-vo __ à_l-nd_u_s-tr-ia-1-iz-a-ça--o-------------------------------JI il 
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Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional/ Outras Despesas de Capital 
1151 04122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos /Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$20.000,00 

EMENDA: 3762-1 (DE DESPESA) 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999/ Região: 
JEQUITINHONHA/MUCURI- Araçuaí 
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Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.530.000,00 (hum milhão quinhentos e trinta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional/ Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos /Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$30.000,00 
-----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3763-0 (DE TEXTO) 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. - O Anexo VI integra esta Lei na forma de incisos deste artigo, contendo 
alterações que serão compatibilizadas pelo Poder Executivo nos Anexos I a 
V.". 
----------------------------------------------------------------------------
EMENDA: 3764-8 (DE TEXTO) 
Substitua-se no art. 5o a expressão "em R$1.636.186.462,00 (um bilhão, 
seiscentos e trinta e seis, milhões cento e oitenta e seis mil e quatrocentos e 
sessenta e dois reais)." pela expressão "em R$1.636.236.462,00 (um bilhão, 
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seiscentos e trinta e seis milhões, duzentos e trinta e seis mil e 
quatrocentos e sessenta e dois reais).". 

EMENDA: 3765-6 (DE TEXTO) 
Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 

~ 
178~ 

" Art. - Fica a Assembléia Legislativa autorizada, em conformidade com o art. 
45, § 3°, da Lei n° 13.272, de 29/7/99, c/c o art. 62, V, da Constituição 
Estadual, a abrir créditos suplementares ao orçamento de sua Secretaria, 
resultantes da anulação parcial ou total de suas dotações orçamentárias, por 
deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa, até o limite de dez por cento 
da despesa fixada no orçamento autorizado para a Assembléia Legislativa. 
Parágrafo único - As suplementações de que trata o "caput" deste artigo 
serão encaminhadas à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral para as providências cabíveis.". 

EMENDA: 3766-4 (DE TEXTO) 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - As dotações destinadas aos programas sociais não poderão ser 
anuladas em créditos suplementares para atender programas de outras 
áreas. 
§ 1° - Consideram-se programas sociais entre outros, os destinados a 
melhoria quantitativa e qualitativa nas áreas de Educação, Saúde, Segurança 
e Geração de Emprego. 
§ 2° - As dotações a que se refere o "caput" deste artigo não poderão ser 
sujeitas a contingenciamento.". 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 351/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 351/99, do Deputado Chico Rafael, que altera 
dispositivos da Lei n° 12.708, de 29/12/97, e dá outras providências, foi 
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 o turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1° do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 351/99 
Dispõe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 
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Disposição Preliminar 

Art. 1 o - Fica criado o Programa de Fomento ao Desenvolvimento das 
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte do Estado de Minas 
Gerais - Micro Geraes -, que a estas assegura tratamento administrativo, 
tributário, creditício e de desenvolvimento empresarial diferenciado e 
simplificado, nos termos desta lei. 

Capítulo 11 
Da Definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

Art. 2°- Para os efeitos desta lei, considera-se: 
I - microempresa a pessoa jurídica ou a firma individual regularmente 

constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de Contribuintes do ICMS, 
que promova operações relativas à circulação de mercadorias ou prestação 
de serviços de transporte interestadual ou intermunicipal e de comunicação, 
com receita bruta anual acumulada igual ou inferior a R$ 90.000,00 (noventa 
mil reais); 

11 - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou a firma individual 
regularmente constituída e sob esse título inscrita no Cadastro de 
Contribuintes do ICMS, que promova operações relativas à circulação de 
mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual ou 
intermunicipal e de comunicação, com receita bruta anual acumulada 
superior a R$90.000,00 (noventa mil reais) e igual ou inferior a 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 

§ 1° - A microempresa que, no decorrer do exercício, apresentar receita 
bruta anual acumulada superior a R$90.000,00 (noventa mil reais) e igual ou 
inferior a R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será 
reclassificada, a partir do mês subseqüente, como empresa de pequeno 
porte, de acordo com a respectiva faixa de classificação. 

§ 2° - A empresa de pequeno porte que, no decorrer do exercício, 
apresentar receita bruta: 

1 - superior ao limite previsto para a sua faixa de classificação e inferior a 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) será reclassificada, a partir 
do mês subseqüente, de acordo com a sua nova faixa de classificação; 

11 - inferior ao limite previsto para a sua faixa de classificação será 
reclassificada, a partir do exercício seguinte, de acordo com a sua nova faixa 
de classificação. 

§ 3° - A mudança de faixa de classificação não autoriza a restituição de 
importância já recolhida em razão da classificação anterior. 

§ 4° - A existência de mais de um estabelecimento dentro do Estado não 
descaracteriza a microempresa e a empresa de pequeno porte, desde que a 
soma da receita bruta de todos os estabelecimentos da empresa não exceda 
os limites fixados nos incisos deste artigo e suas atividades, consideradas em 
conjunto, enquadrem-se no disposto nesta lei. 

-
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Capítulo 111 

Da Apuração da Receita Bruta Anual 
Art. 3° - Para efeito de apuração da receita bruta anual, será considerado o 

período compreendido entre 1° de janeiro e 31 de dezembro. 
§ 1°- A receita bruta anual da microempresa será apurada com base: 
I - no custo dos produtos vendidos, acrescido das despesas do 

estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e a do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativa a cada setor de 
atividade econômica, 

11 - no custo das mercadorias vendidas, acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e a do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo, relativa a cada setor de 
atividade econômica, 

111 - no custo dos serviços prestados, acrescido das despesas do 
estabelecimento, inclusive a da aquisição de energia elétrica e a do 
recebimento de serviços de transporte e de comunicação, e da margem de 
lucro líquida a ser estabelecida pelo Poder Executivo; 

IV - no preço cobrado pelos serviços de geração, emissão, transmissão, 
retransmissão, repetição, ampliação ou recepção de comunicação de 
qualquer natureza, por qualquer processo. 

§ 2° - O valor constante nos documentos fiscais ou o lançado na escrita 
fiscal ou contábil, se superior, prevalecerá sobre o valor apurado na forma do 
§ 1° deste artigo. 

§ 3° - A apuração da receita bruta da empresa de pequeno porte será feita 
acumulando-se, mensalmente, o valor total das operações ou prestações 
realizadas. 

§ 4°- A receita bruta apurada na forma do§ 3° deste artigo compreenderá 
todas as receitas operacionais auferidas pela empresa. 

Art. 4° -Verificado o início ou o encerramento da atividade no decorrer do 
período a que se refere o "caput" do art. 3°, o limite da receita bruta será 
apurado proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

Parágrafo único - A apuração proporcional da receita bruta não se aplica a 
empresa que exerça atividade tipicamente transitória, devidamente 
comprovada nos documentos fiscais e nos de sua constituição. 

Art. 5° - Não serão considerados, para efeito de apuração da receita bruta 
anual, os valores correspondentes: 

I - às entradas de bens ou de mercadorias destinadas ao ativo permanente, 
inclusive o serviço de transporte com eles relacionado, respeitado o disposto 
no§ 1° do art. 3°; 

11 - às operações de devolução de mercadoria para a origem e às 
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transferências de mercadoria para outro estabelecimento da mesma 
empresa, situado no Estado, respeitado o disposto nos§§ 2° e 3° do art. 3°. 

Parágrafo único - Na apuração da receita bruta mensal, exclusivamente 
para os efeitos de cálculo do imposto de que trata o inciso 11 do art. 21 e do 
abatimento do depósito previsto no inciso 111 do art. 22, não serão 
considerados os valores referentes a: 

I - saída de mercadoria adquirida com o imposto retido por substituição 
tributária; 

11 - operação e prestação amparadas pela não-incidência do ICMS; 
111 - saída de mercadoria que tenha sido objeto de ação fiscal em razão do 

disposto no inciso VIII do art. 14; 
IV - saída de mercadoria realizada com suspensão do ICMS; 
V - prestação de serviço de transporte iniciada em outra unidade da 

Federação. 
Capítulo IV 

Do Enquadramento e do Reenquadramento 
Seção I 

Do Enquadramento 
Art. 6° - São requisitos para enquadramento no regime de que trata esta lei: 
I - para empresa em atividade, declaração formal do titular ou do 

representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a receita bruta 
realizada no ano anterior, apurada na forma do art. 3°, foi igual ou inferior aos 
limites fixados no art. 2°, observado o disposto no art. 1 O; 

11 - para empresa que venha a iniciar atividade, declaração formal do titular 
ou do representante legal à Secretaria de Estado da Fazenda de que a 
receita do ano em curso, apurada na forma do art. 3°, não excederá os limites 
fixados no art. 2°, observada a proporcionalidade em relação aos meses de 
efetivo funcionamento e o disposto no art. 10. 

Art. 7° - O enquadramento de microempresa e de empresa de pequeno 
porte será efetuado na forma definida em regulamento, observado o disposto 
no art. 13. 

§ 1° - Para a microempresa em início de atividade, o Poder Executivo 
poderá dispensar, no primeiro ano de funcionamento, tratamento diferenciado 
e simplificado para efeito de inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. 

§ 2° - O regime previsto nesta lei para a empresa em início de atividade 
aplica-se a partir do enquadramento e, para a empresa já constituída, a partir 
do primeiro dia do mês subseqüente ao do enquadramento. 

Seção 11 
Do Reenquadramento 

Art. 8° - A empresa cuja receita bruta anual exceder o limite de 
R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) poderá, mediante 
requerimento, reenquadrar-se a partir do segundo exercício seguinte, sem 
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prejuízo do recolhimento normal do ICMS relativo às operações ou às 
prestações realizadas no período compreendido entre a data do 
desenquadramento e a do reenquadramento. 

Art. 9° - O reenquadramento da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte que tenha sido desenquadrada na forma prevista no art. 16 poderá ser 
autorizado por mais uma única vez, depois de decorrido o prazo de cinco 
anos, contado da data do desenquadramento, mediante comprovação do 
pagamento integral do crédito tributário porventura devido ou, se for o caso, 
da reparação do dano ambiental causado. 

Capítulo V 
Das Vedações 

Art. 1 O- Exclui-se do regime previsto nesta lei a empresa: 
I- que participe ou cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por 

cento) do capital de outra empresa, salvo se a receita bruta anual global das 
empresas interligadas se situar dentro dos limites fixados no art. 2° desta lei; 

11 - que tenha sido desmembrada ou resulte do desmembramento de outra 
empresa ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em 
empresa autônoma, salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 
1996; 

111- que possua estabelecimento situado fora do Estado; 
IV - de transporte ou o transportador autônomo que, mediante contrato, 

preste serviço para outra empresa transportadora; 
V- que tenha débito inscrito em dívida ativa, em seu nome ou em nome do 

seu titular ou representante legal, ressalvada a hipótese de parcelamento do 
crédito tributário; 

VI- que seja responsável ou cujo titular ou representante legal, no exercício 
de sua atividade econômica, seja responsável pela prática de infração à 
legislação ambiental; 

VIl - cujo titular ou sócio participe ou tenha participado do capital de outra 
empresa que tenha praticado as infrações previstas no inciso 111 e os atos de 
que tratam os incisos IV a VIII do art. 16, observado o disposto no§ 3° deste 
artigo . 

§ 1 o - O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à participação da 
microempresa ou da empresa de pequeno porte em centrais de compras, em 
bolsas de subcontratação ou em consórcio de exportação ou de venda no 
mercado interno. 

§ 2° - A vedação a que se refere o inciso 11 deste artigo não se aplica a 
sucursal que seja vendida e, em razão disso, sofra mudança na sua razão 
social, mesmo que continue com marca sob a forma de franquia. 

§ 3° - As vedações a que se referem os incisos VI e VIl deste artigo 
prevalecerão pelo prazo de cinco anos, contado da prática da infração, desde 
que a empresa ou, se for o caso, o titular ou representante legal tenha 
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comprovado o pagamento integral do crédito tributário porventura devido 
e a reparação do dano ambiental causado, se houver. 

Capítulo VI 
Do Tratamento Tributário e Fiscal 

Seção I 
Do Tratamento Tributário Aplicável à Microempresa e à Empresa de Pequeno 

Porte 
Art. 11 -A microempresa e a empresa de pequeno porte ficam sujeitas ao 

pagamento mensal do ICMS, apurado da seguinte forma: 
1 _ sobre o valor das entradas do período, será aplicada a alíquota 

constante no inciso I do art. 12 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, 
prevista para a mercadoria ou o servi~o; . 

11 _ do valor apurado na forma do mcrso anterior, será abatido o valor do 
imposto correspondente às mercadorias adquiridas e aos serviços utilizados 
no período; . . 

111 _ sobre a drferença a maror entre o valor das saídas e das entradas no 
período, será aplica_d_o o percentual fixado no Anexo I desta lei, previsto para 
a sua faixa de classrfrcaçao; 

IV - o saldo devedor será igual à soma dos valores obtidos na forma 
prevista nos incisos 11 e 111 deste artigo, observado o disposto no art. 12 desta 
lei. 

Parágrafo único - O valor a recolher será obtido deduzindo-se do saldo 
devedor os abatimentos previstos no Capítulo X, observado o disposto no art. 
26. 

Art. 12 - A microempresa fica sujeita ao pagamento mensal do ICMS no 
valor correspondente a R$30,00 (trinta reais) e dispensada do pagamento do 
valor previsto no inciso 111 do art. 11. 

Seção 11 
Disposições Gerais 

Art. 13 - O regime previsto nesta lei será adotado opcionalmente pelo 
contribuinte, em substituição ao sistema normal de apuração do ICMS, 
vedado o destaque do imposto nos documentos fiscais que emitir, 
ressalvadas as hipóteses previstas no § 3° deste artigo. 

§ 1o- Exercida a opção prevista _no "caput" deste artigo, o regime adotado 
será aplicado a todos os estabelecrmentos do mesmo contribuinte, vedada a 
alteração antes do térn:ino do exercício, ressalvadas as hipóteses de 
desenquadramento prevrstas no art. 16 e, mediante requerimento do 
interessado, por concessão fundamentada da autoridade fazendária. 

§ 2o - Na hipótese de desenquadramento a pedido do interessado, fica 
vedado o reenquadramento no mesmo exercício de sua ocorrência. 

§ 3o- É permitido o destaque do imposto: 
1 _ ao estabelecimento industrial de empresa de pequeno porte, incidente 
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nas operações com produtos destinados a contribuintes do imposto, 
calculado mediante a aplicação da alíquota prevista no art. 12 da Lei n° 
6.763, de 26 de dezembro de 1975, sobre o valor da operação; 

11 - na forma e nas condições estabelecidas em regulamento, nos casos 
não previstos no inciso I. 

Art. 14- A modalidade de pagamento prevista nesta lei não se aplica a: 
I - prestação ou operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição 

tributária; 
11 - recolhimento do imposto devido por terceiro, a que o contribuinte se 

ache obrigado em virtude de substituição tributária; 
111- mercadoria existente em estoque por ocasião da baixa de inscrição; 
IV - entrada, no estabelecimento, de bens ou de mercadoria para uso, 

consumo ou ativo permanente, ou utilização de serviço iniciado em outra 
unidade da Federação e não vinculado a operação ou prestação 
subseqüente tributada pelo imposto; 

V - entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de 
bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente do estabelecimento, e 
serviço iniciado ou prestado no exterior; 

VI - entrada em território mineiro, em decorrência de operação 
interestadual, de petróleo, lubrificantes e combustíveis líquidos ou gasosos 
dele derivados, bem como de energia elétrica, quando não destinados a 
comercialização ou industrialização; 

VIl - aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada 
de documento fiscal ou acobertada com documento falso ou inidôneo; 

VIII - operação ou prestação de serviço desacobertadas de documento 
fiscal ou com documento falso ou inidôneo. 

Art. 15 - A microempresa e a empresa de pequeno porte são obrigadas, na 
forma e nos prazos fixados em regulamento, sem prejuízo das demais 
exigências legais, a: 

I -fazer cadastramento fiscal; 
11 - conservar, para exibição ao Fisco, todos os documentos relativos aos 

atos negociais que praticar, até mesmo os relacionados com as despesas, 
observados os prazos decadenciais; 

111 - prestar as declarações exigidas pelo Fisco e aquelas com vistas à 
preservação da quota-parte do ICMS devida aos municípios; 

IV - emitir regularmente documento fiscal para acobertar operação ou 
prestação que realizar, vedado o destaque do ICMS, ressalvadas as 
hipóteses previstas no § 3° do art. 13; 

V - recolher o imposto devido na forma e nos prazos estipulados na 
legislação tributária. 

Parágrafo único- A microempresa e a empresa de pequeno porte poderão 
ser dispensadas da escrituração normal de livros fiscais e da emissão dos 

~------------------------------------------------~ 
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demais documentos fiscais, conforme disposto em regulamento. 

Capítulo VIl 
Do Desenquadramento 

Art. 16- Perderá a condição de microempresa ou de empresa de pequeno 
porte aquela que: 

I - deixar de preencher os requisitos para seu enquadramento, em razão de 
superveniência de situação prevista no art. 1 O desta lei; 

11 - apresentar receita bruta superior ao limite de R$1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais); 

111- praticar as seguintes infrações: 
a) omitir informação a autoridade fazendária, com vistas a suprimir ou 

reduzir tributo; 
b) deixar de recolher, no prazo legal, por três períodos consecutivos, na 

qualidade de sujeito passivo de obrigação, valor de tributo descontado ou 
cobrado que deveria recolher aos cofres públicos; 

c) adquirir ou manter em estoque mercadoria desacobertada de documento 
fiscal relativo à sua aquisição ou acobertada com documento falso; 

d) adquirir ou manter em estoque mercadoria acobertada com documento 
inidôneo, salvo se o fato for espontaneamente comunicado ao Fisco, e 
comprovado o efetivo recolhimento do imposto, antes da ação fiscal; 

e) negar ou deixar de fornecer, quando obrigatória, nota fiscal, ou 
documento equivalente, referente a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço efetivamente realizadas, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação; 

f) deixar de registrar, no livro Registro de Entradas, documento referente a 
aquisição de mercadoria e serviço, no prazo fixado em regulamento; 

IV - praticar ato qualificado em lei como crime contra a ordem tributária, 
além dos previstos neste artigo; 

V - praticar ato ou realizar atividade considerados lesivos ao meio 
ambiente, sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado e das 
cominações legais cabíveis; 

VI - constituir pessoa jurídica por interposta pessoa que não seja o 
verdadeiro sócio, acionista ou titular; 

VIl - causar embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não 
justificada de exibição de livro ou documento de exibição obrigatória; 

VIII - opuser resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de 
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde 
se desenvolvam as atividades da pessoa jurídica ou da firma individual ou 
onde se encontrem bens de posse ou propriedade da empresa. 

§ 1°- O desenquadramento da microempresa e da empresa de pequeno 
porte retroagirá à data da ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas 
neste artigo e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês subseqüente 
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ao da ocorrência. 
§ 2° - Nas hipóteses previstas nos incisos I e 11 deste artigo, a 

microempresa e a empresa de pequeno porte comunicarão o fato à 
repartição fazendária de sua circunscrição até o décimo-quinto dia do mês 
subseqüente àquele em que ocorrer o desenquadramento, sem prejuízo do 
disposto no parágrafo anterior. 

§ 3° - Em qualquer das hipóteses previstas no inciso 111 deste artigo, o 
desenquadramento será determinado de ofício e retroagirá à data da prática 
da infração que lhe deu origem, sem prejuízo de outras medidas de 
fiscalização e, se for o caso, da ação penal cabível. 

§ 4° - Nas hipóteses previstas nos incisos IV a VIII deste artigo, o 
desenquadramento será determinado de oficio e retroagirá à data da prática 
da infração, sem prejuízo de outras medidas de fiscalização e, se for o caso, 
da ação penal cabível. 

Capítulo VIII 
Das Penalidades 

Art. 17 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, em desacordo com o 
disposto nesta lei, enquadrar-se como microempresa ou empresa de 
pequeno porte sujeita-se: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) ao pagamento do ICMS devido, desde a data do enquadramento, pelo 

sistema normal de apuração do imposto, com todos os acréscimos aplicáveis 
à mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975; 

b) ao cancelamento do cadastramento fiscal como microempresa ou 
empresa de pequeno porte; 

11 -sendo a irregularidade apurada pelo Fisco: 
a) a multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor 

devido a título de imposto, sem nenhuma redução, além do previsto nas 
alíneas do inciso I deste artigo; 

b) às multas por descumprimento de obrigação acessória previstas na Lei 
n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

Art. 18 - A pessoa jurídica ou a firma individual que, tendo perdido a 
condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte, por ultrapassar 
o limite de receita bruta de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) 
ou por superveniência de situação impeditiva prevista no art. 1 O, mantiver-se 
enquadrada no regime desta lei sujeita-se: 

I - havendo espontaneidade na denúncia do fato: 
a) ao pagamento do ICMS devido, pelo sistema normal de apuração do 

imposto, relativo a operação ou prestação praticadas após o fato 
determinante do desenquadramento, com todos os acréscimos aplicáveis à 
mora previstos na Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, se for o caso; 

il 
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a) a multa correspondente a 200% (duzentos por cento) sobre o valor 
devido a título de imposto, sem direito a nenhuma redução, além do previsto 
nas alíneas do inciso I deste artigo; 

b) às multas por descumprimento de obrigação acessória previstas na Lei 
n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, sem prejuízo de outras medidas 
cabíveis. 

Art. 19 - Nos casos em que a irregularidade se refira à falta de pagamento 
do ICMS em decorrência de inadequada classificação nas faixas de receita 
bruta anual, constantes no Anexo I desta lei, será exigido ainda o pagamento 
do tributo relativo à diferença apurada, com os acréscimos legais. 

Capítulo IX 
Das Cooperativas e Associações de Produtores Artesanais e de 

Comerciantes Ambulantes e das Associações de Pequenos Produtores da 
Agricultura Familiar 

Seção I 
Disposições Gerais 

Art. 20- Poderão enquadrar-se no regime previsto nesta lei: 
I - as cooperativas e associações de produtores artesanais e de 

comerciantes ambulantes que realizem operação em nome dos cooperados, 
assim definidas as pessoas físicas, sem estabelecimento fixo, que, 
individualmente, apresentem receita bruta anual igual ou inferior a 
R$90.000,00 (noventa mil reais); 

11 - as associações de pequenos produtores da agricultura familiar que 
realizem operações em nome dos associados que, individualmente, 
apresentem receita bruta anual igual ou inferior a R$90.000,00 (noventa mil 
reais). 

Seção 11 
Do Tratamento Tributário e Fiscal 

Art. 21 - As cooperativas e associações de produtores artesanais e de 
comerciantes ambulantes e as associações de pequenos produtores da 
agricultura familiar, observado o disposto em regulamento, ficam obrigadas a: 

I -requerer inscrição coletiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS; 
11 - recolher, mensalmente, o ICMS devido pelos cooperados ou 

associados, apurado mediante a aplicação do percentual de 0,5% (cinco 
décimos por cento) sobre a receita bruta global apurada no mês anterior, 
observado o disposto no parágrafo único do art. 5° desta lei; 

111 -emitir documentos fiscais; 
IV- entregar demonstrativo de apuração do ICMS; 
V- entregar, anualmente, declaração de movimentação econômica e fiscal; 
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VI - informar as movimentações de filiados ocorridas em seu cadastro; 
VIl - manter sistema de controle das operações, individualizado por 

cooperado ou associado; 
VIII -observar o disposto nos incisos I e 11 do art. 11 desta lei. 
§ 1° - Fica isenta do ICMS a saída de mercadoria de propriedade do 

cooperado ou associado e a ele destinada, quando promovida pela 
cooperativa ou associação de que faça parte, nas condições previstas neste 
artigo. 

§ 2° -: As cooperativas e as associações de que trata este artigo 
respondem, solidariamente com seus cooperados ou associados, pelas 
obrigações decorrentes de operação por eles realizada. 

Capítulo X 
Dos Abatimentos 

Seção I 
Do Abatimento dos Depósitos em Favor do FUNDESE 

Art. 22 - Os contribuintes enquadrados no regime de que trata esta lei, 
inclusive as cooperativas e associações definidas no art. 20, poderão abater 
do ICMS devido no período o valor correspondente ao depósito efetuado em 
beneficio do Fundo de Fomento e Desenvolvimento Socioeconômico do 
Estado de Minas Gerais - FUNDESE -, criado pela Lei n° 11.396, de 6 de 
janeiro de 1994, até o limite mensal de: 

I - R$30,00 (trinta reais), quando se tratar de microempresa; 
li - 1,3% (um inteiro e três décimos por cento) da diferença a maior entre o 

valor das saídas e das entradas de que trata o inciso 111 do art. 11 desta lei, 
quando se tratar de empresa de pequeno porte; 

111 - 0,5% (cinco décimos por cento) da receita bruta mensal, quando se 
tratar de cooperativa de produtores artesanais e de comerciantes 
ambulantes, observado o disposto no parágrafo único do art. 5°. 

Parágrafo único - Para efeito do abatimento previsto neste artigo, o 
depósito será efetuado dentro do prazo normal fixado para o recolhimento do 
ICMS. 

Seção 11 
Da Política de Estímulo ao Emprego 

Art. 23 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido, o valor resultante da aplicação do percentual previsto no Anexo 
11 desta lei, correspondente ao número de empregados regularmente 
contratados, tomando-se como base o último dia de cada mês, observado o 
disposto no art. 26 desta lei. 

Parágrafo único - O abatimento previsto neste artigo fica condicionado à 
comprovação da regularidade da situação dos empregados, nos âmbitos 
previdenciário e trabalhista. 

Seção 111 

~------------------------------------------~ 
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Da Política de Estímulo à Capacitação Gerencial e Profissional 

Art. 24 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período, 50% (cinqüenta por cento) do valor despendido a 
título de treinamento gerencial ou de pessoal, vinculado a sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

Parágrafo único - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à 
comprovação, perante a autoridade fazendária competente, do efetivo 
dispêndio, mediante apresentação do recibo do pagamento. 

Seção IV 
Da Política de Estímulo ao Investimento em Novas Tecnologias 

Art. 25 - A empresa de pequeno porte poderá abater, mensalmente, do 
ICMS devido no período, 35% (trinta e cinco por cento) do valor despendido a 
título de investimento em máquinas, equipamentos, instalaçôes ou aquisição 
de novas tecnologias necessários ao desenvolvimento de sua atividade 
econômica, observado o disposto no art. 26. 

§ 1° - O abatimento de que trata este artigo fica condicionado à 
apresentação da nota fiscal de aquisição e da imobilização do bem pelo 
prazo mínimo de doze meses, contado da data de sua aquisição, observado 
o seguinte: 

I - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a um ano, a contar 
da data da sua aquisição, o abatimento de que trata o "caput" deste artigo 
será cancelado a partir do mês em que foi efetuada a venda; 

11 - na hipótese do inciso I, o valor equivalente ao dos abatimentos 
efetuados será recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 

§ 2° - A transferência de propriedade do bem, a qualquer título, suspende 
automaticamente a utilização do beneficio correspondente ao bem objeto da 
transferência, observado, se for o caso, o disposto nos incisos I e 11 do § 1° 
deste artigo. 

§ 3°- Na aquisição de Equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF -, cuja 
utilização tenha sido autorizada pela autoridade fazendária, o limite de 
abatimento a que se refere este artigo será de 100% (cem por cento) do valor 
de aquisição, observado o seguinte: 

I - o beneficio alcança também o valor dos acessórios necessários ao 
funcionamento do equipamento, inclusive o leitor ótico de código de barras; 

11 - o abatimento será efetuado a partir do mês em que se verificar o início 
da efetiva utilização do equipamento; 

111 - ocorrendo a venda do equipamento em prazo inferior a dois anos, a 
contar do início da sua efetiva utilização, o abatimento de que trata este 
parágrafo será cancelado a partir do mês em que foi efetuada a venda; 

IV - na hipótese do inciso 111, o valor equivalente ao dos abatimentos 
efetuados será recolhido, monetariamente atualizado, por meio de 
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documento de arrecadação distinto, no prazo fixado em regulamento. 
§ 4° -A transferência de propriedade do ECF, a qualquer título, suspende 

automaticamente a utilização do benefício correspondente à aquisição do 
equipamento, observado, se for o caso, o disposto nos incisos 111 e IV do§ 3°. 

Seção V 
Das Disposições Gerais 

Art. 26 - O total dos abatimentos a que se referem os arts. 23 a 25 não 
poderá ultrapassar 50% (cinqüenta por cento) do valor apurado na forma do 
inciso IV do art. 11. 

§ 1° - O abatimento de que trata o art. 22 será efetuado a partir do mês 
subseqüente àquele em que ocorrer a opção pelo mesmo. 

§ 2° - O direito aos abatimentos previstos nos arts. 22 a 25 fica 
condicionado ao recolhimento tempestivo do ICMS. 

§ 3° - Verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de 
desenquadramento previstas no art. 16, a microempresa e a empresa de 
pequeno porte terão cancelados, automaticamente, os benefícios previstos 
neste capítulo. 

§ 4° - Verificada a infração de que trata o inciso 111 do art. 16, serão 
suspensos os benefícios previstos neste capítulo, a partir do recebimento do 
Auto de Infração até a quitação ou o parcelamento do crédito tributário 
decorrente. 

§ 5° - Para os fins desta lei, a suspensão de benefícios caracteriza-se pela 
perda do direito ao abatimento das parcelas que seriam deduzidas do ICMS 
devido, na forma deste capítulo, durante o período em que vigorar a 
suspensão. 

Capítulo XI 
Disposições Finais 

Art. 27 - Os valores expressos nesta lei serão corrigidos anualmente, 
mediante aplicação da variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade 
Interna - IGP-DI -, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, 
de outro índice nacional de preços, conforme estabelecido em regulamento. 

Parágrafo único - O Poder Executivo publicará os valores atualizados na 
forma deste artigo até o último dia útil do mês de janeiro de cada ano. 

Art. 28 - A Secretaria de Estado da Fazenda poderá propor convênio a ser 
celebrado com entidade representativa de classe de contribuintes, visando à 
simplificação de procedimento relacionado com o cadastramento fiscal de 
microempresa e de empresa de pequeno porte. 

Parágrafo único - A baixa de inscrição estadual independe de baixa em 
qualquer outro órgão público, devendo o interessado entregar, na repartição 
fazendária, os livros e documentos fiscais exigidos para as providências 
cabíveis. 

Art. 29 - Os órgãos da administração pública direta e indireta do Estado 
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dispensarão tratamento especial à microempresa e à empresa de 
pequeno porte, assim definidas nesta lei, na compra de material de consumo 
e de equipamento permanente. 

Art. 30 - Ressalvado o disposto nesta lei, aplicam-se à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, no que couber, as disposições da Lei n° 6. 763, 
de 26 de dezembro de 1975, e a legislação relativa ao ICMS. 

Art. 31 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa 
dias contado da data de sua publicação. 

Art. 32 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos a partir da data de sua regulamentação pelo Poder Executivo. 

Art. 33 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as da Lei 
n° 12.708, de 29 de dezembro de 1997, mantidas as disposições relativas ao 
tratamento fiscal aplicável ao microprodutor rural e ao produtor rural de 
pequeno porte, previstos na Lei n° 1 O .992, de 29 de dezembro de 1992. 

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Aílton Vilela, relator- Antônio Júlio- Marco Régis. 
* - Os quadros dos Anexos I e 11 foram publicados na edição do "Diário do 

Legislativo" de 29.12.99. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 581/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 581/99, do Governador do Estado, que estima as 

receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais 
e do Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo Estado para 
o exercício de 2000, foi aprovado em turno único com as Emendas nos 3704 
a 3766, com a Subemenda no 2 à Emenda no 1510 e a Subemenda n° 1 à 
Emenda n° 1511. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 o do art. 
268 do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 581/99 
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de 

Minas Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas controladas 
pelo Estado para o exercício de 2000. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercício 

financeiro de 2000 estima a receita em R$14.163.257.061 ,00 (quatorze 
bilhões cento e sessenta e três milhões duzentos e cinqüenta e sete mil e 
sessenta e um reais) e fixa a despesa em igual importância. 

Art. 2° - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante 
arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da 
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legislação em vigor. 

Art. 3° - Os demonstrativos do Orçamento Fiscal do Estado de Minas 
Gerais e do Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo 
Estado estão contidos no Anexo I desta lei. 

Art. 4° - As despesas dos órgãos e das entidades compreendidos no 
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminação constante nos 
Anexos 11 e 111 desta lei. 

Parágrafo único - Cada crédito consignado a subprojeto, subatividade e 
desdobramento das operações especiais constante nos anexos a que se 
refere o "caput" integra esta lei na forma de inciso deste artigo, identificado 
numericamente pela respectiva codificação orçamentária. 

Art. 5° - Os investimentos das empresas controladas direta ou 
indiretamente pelo Estado serão realizados segundo a discriminação por 
projeto, atividade e operações especiais constantes no Anexo IV desta lei. 

Parágrafo único - Os projetos, as atividades e as operações especiais 
constantes no Anexo IV integram esta lei na forma de incisos deste artigo, 
identificados numericamente pela respectiva codificação orçamentária. 

Art. 6° - O Anexo VI integra esta lei na forma de incisos deste artigo, 
contendo alterações que serão compatibilizadas pelo Poder Executivo nos 
Anexos I a V. 

Art. 7° - O Orçamento de Investimento das Empresas controladas pelo 
Estado estima as fontes e fixa os investimentos em R$1.636.236.462,00 (um 
bilhão seiscentos e trinta e seis milhões duzentos e trinta e seis mil 
quatrocentos e sessenta e dois reais). 

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares 
ao Orçamento Fiscal até o limite de 8% (oito por cento) da despesa fixada no 
art. 1 o desta lei. 

§ 1°- Não oneram o limite estabelecido neste artigo: 
I - as suplementações de dotações referentes ao remanejamento de 

pessoal e encargos sociais; 
11 -as suplementações de dotações com recursos vinculados a convênios; 
111 - as suplementações de dotações referentes ao pagamento da dívida 

pública e de precatórios judiciários, bem como os créditos à conta da dotação 
de Reserva de Contingência. 

§ 2° - São dispensados os decretos de abertura de créditos nos casos em 
que a lei determina a entrega automática do produto da receita aos 
municípios. 

Art. 9° - O Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado até os seguintes limites: 

I - 10% (dez por cento) do valor referido no art. 5° desta lei para o 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para as 
suplementações com recursos ordinários que se refiram a anulação ou 
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remanejamento interno ou que utilizem como fonte o excesso de 
arrecadação desses recursos; 

11 - 1 O%( dez por cento) do valor referido no art. 5° desta lei para o 
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, para as 
suplementações realizadas com recursos não ordinários do Estado. 

Art. 10- Fica a Assembléia Legislativa autorizada, em conformidade com o 
disposto no art. 45, § 3°, da Lei n° 13.272, de 29 de julho de 1999, c/c o art. 

· 62, V, da Constituição do Estado, a abrir créditos suplementares ao 
orçamento de sua Secretaria, resultantes da anulação parcial ou total de suas 
dotações orçamentárias, por deliberação da Mesa da Assembléia Legislativa, 
até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no orçamento 
autorizado para a Assembléia Legislativa. 

Parágrafo único - As suplementações de que trata o "caput" deste artigo 
serão encaminhadas à Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral para as providências cabíveis. 

Art.11 - As dotações destinadas aos programas sociais não poderão ser 
anuladas em créditos suplementares para atender a programas de outras 
áreas. 

§ 1° - Consideram-se programas sociais, entre outros, os destinados a 
melhoria quantitativa e qualitativa nas áreas de educação, saúde, segurança 
e geração de emprego. 

§ 2° - As dotações a que se refere o "caput" deste artigo não serão sujeitas 
a contingenciamento. 

Art. 12 - Esta lei vigorará no exercício de 2000, a partir de 1 o de janeiro. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Antônio Júlio- Aílton Vilela. 

ANEXO VI 
INCISO 

CLASSIFICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS VALOR R$1 ,00 
------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 1 
1 031 02 061 099 1 147 0001 4 O 1 A 50.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5o 1 o 50.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Tribunal de Justiça 
Objeto do Gasto: Construção de fórum. 
Valor: R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Oeduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Oivers. lnd. Agroind./Pró-
lndústria/lnversões Financeiras 
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INCISO: 2 
1 211 14 122 001 2 293 0001 3 O 1 A 70.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 70.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Justiça e Direitos Humanos 
Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações de Conselho. 
Valor: R$70.000,00 (setenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind./Pró-
lndústria/lnversões Financeiras 

INCISO: 3 
1 211 14 422 477 4 338 0001 3 O 1 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Justiça e Direitos Humanos 
Objeto do Gasto: Promoção e Defesa dos Direitos Humanos. 
Valor: R$10.000,00 (dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind./Pró-
lndústria/lnversões Financeiras 

INCISO: 4 
1 221 19 571 661 4 580 0001 3 O 1 A 250.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 250.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado de Ciência e Tecnologia 
Objeto do Gasto: Apoio a Programas Tecnológicos. 
Valor: R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 5 
1 261 12 126 050 1 100 0001 4 O 1 A 33.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 33.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Educação 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos. 
Valor: R$33.000,00 (trinta e três mil reais) 

~------------------------------------------__J 



Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s}: 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind./Pró-
lndústria/lnversões Financeiras 

INCISO: 6 
1 261 12 361 502 1 631 0001 4 O 1 A 320.500,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 320.500,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Educação 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Prédios Escolares. 
Valor: R$320.500,00 (trezentos e vinte mil e quinhentos reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 

!804 

Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM/Outras Despesas de Capital 

INCISO: 7 
1 261 12 363 504 4 674 0001 3 O 1 A 250.000,00 
1151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 250.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Educação 
Objeto do Gasto: Ensino Profissionalizante. 
Valor: R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM/Outras Despesas de Capital 
--------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 8 
1 281 27 812 871 4 499 0001 7 O 1 A 2.150.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 2.150.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado de Esportes 
Objeto do Gasto: Construção, ampliação e reforma de quadras, praças de 
esportes e estádios de futebol nos municípios. 
Valor: R$2.150.000,00 (dois milhões cento e cinqüenta mil reais) 
órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s):. . . 
Secretaria de Estado de Assuntos Mun1c1pa1s 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM/Outras Despesas de Capital 
-----------------------------------------------------------------------------
INCISO: 9 
1 301 04 122 099 1 230 0001 7 O 1 A 650.000,00 

-
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1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 650.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Transportes e Obras Públicas 
Objeto do Gasto: Infra-estrutura em Municípios, através de Construção de 
Barragens e de Implantação e Ampliação de Usina de Reciclagem de Lixo. 
Valor: R$650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM/Outras Despesas de Capital 

INCISO: 10 
1 301 06 122 099 1 085 0001 4 O 1 A 30.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 30.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Transportes e Obras Públicas 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma do Colégio Tiradentes. 
Valor: R$30.000,00 (trinta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM/Outras Despesas de Capital 

INCISO: 11 
1 301 06 122 099 1 573 0001 4 O 1 A 80.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 80.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Transportes e Obras Públicas 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Cadeia Pública. 
Valor: R$80.000,00 (oitenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 12 
1 321 10 122 001 2 039 0001 3 O 1 A 200.000,00 
4 291 10 302 410 4 600 0005 3 O 1 D 200.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado Saúde 
Objeto do Gasto: Custo Operacionais do Conselho Estadual de Saúde. 
Valor: R$200.000,00 (duzentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): FES 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
- Descentralização do Atendimento de Urgência e Emergência -Outras 
Despesas Correntes. 

~------------------------------------------~ 
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INCISO: 13 
1 321 10 122 001 2 288 0001 3 O 1 A 50.000,00 
1151 04 122 2181 361 0001 7 O 1 D 50.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Saúde. 
Objeto do Gasto: Apoio ao Programa da Saúde. 
\(alar: R$50.000,00 (cinqüenta mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 

1806 

Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 
-------------------------------------------------------------------------
INCISO: 14 
1 32110 122 001 2 288 0001 4 O 1 A 100.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Saúde 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos para estruturação de Delegacia 
Regional da Saúde. 
Valor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

INCISO: 15 
1 321 10 304 401 4 585 0001 3 O 1 A 250.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 250.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Saúde 
Objeto do Gasto: Vigilância Sanitária. 
Valor: R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade{s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 16 
1 351 16 482 601 4 149 0001 7 O 1 A 795.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 o 1 o 795.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secr. Estado da Habitação 
Objeto do Gasto: Construção de Moradia Popular. 
Valor: R$795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil reais) 
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 17 
1 381 08 243 334 4 489 0001 3 O 1 A 10.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5o 1 o 10.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: SETASCAD 
Objeto do Gasto: Apoio à Ação da Criança e Adolescente. 
Valor: R$10.000,00 (dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

INCISO: 18 
1 401 06 182 305 4 878 0001 4 O 1 A 230.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 o 1 o 230.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Corpo de Bombeiros 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos. 
Valor: R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 19 
1 915 17 512 777 7 151 0001 4 O 1 A 30.000,00 
5 081 17 512 838 8 042 + 30.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 o 1 o 30.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: COPASA 
Objeto do Gasto: Tratamento de esgoto. 
'{alar: R$30.000,00 (trinta mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 20 
1 915 20 605 777 7 257 0001 4 O 1 A 20.000,00 

~------------------------------------------_J 



5 021 20 605 099 3 201 + 20.000,00 
1151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 20.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: CEASA 
Objeto do Gasto: Construção e Ampliação de Unidades. 
5021 206050993.201 
\(alor: R$20.000,00 (vinte mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
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Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 21 
2 071 19 571 662 4 335 0001 8 O 1 A 30.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 30.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FAPEMIG 
Objeto do Gasto: Concessão de bolsas de estudo para pesquisa. 
Valor: R$30.000,00 (trinta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 22 
210118 541 647 4 167 0001 3 O 1 A 200.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 200.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Instituto Estadual de Floresta 
Objeto do Gasto: Programa de educação ambiental e implantação de projetos 
de reflorestamento ciliar nas sub-bacias do Rio Doce. 
Valor: R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 23 
2 161 12 243 478 4 568 0001 4 O 1 A 100.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: FUCAM 
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades. 
Valor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 



Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
---------------------------------------------------------------------------
INCISO: 24 
2 241 18 544 648 4 156 0001 4 O 1 A 315.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 315.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: IGAM 
Objeto do Gasto: Manejo Integrado de Sub-bacias. 
Valor: R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais) 
órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao ~rog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria 1 
Inversões Financeiras 
-----------------------------------------------------------------------
INCISO: 25 
2 271 1 O 302 099 1 579 0001 4 O 1 A 650.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 650.000,00 
órgão e/ou Entidade Benef~ciada: FHEMIG 
Objeto do Gasto: Construçao e Reforma do Hospital Antônio Dias 
(R$500.000,00) e do Ho~pital Regio~al ~e Barbacena (R$150.000,00). 
Valor: RS650.000,00 (seiscentos e cmquenta mil reais) 
órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s):. . . 
secretaria de Estado de Assuntos Mumc1pa1s 
Subprojeto(s) e/ou ~ubativ. Ded.u~ida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Mun1c1pal - PADEM I Outras Despesas de Capital 
--------------------------------------------------------------------------
INCISO: 26 
2 301 :Lo .~51 831 1 078 0004 4 O 1 A 70.000,00 
1 151 04 122 ~~~A 361 00~1. 7 o 1 D 70.000,00 
órgão e/ou Entidade t....:...,~flclada: DER 
Objeto do Gasto: Construçav d_e passarelas sobre estradas (MG/BR). 
Valor: RS70.000,0.0 (setenta m1l r.eai;) 

~~ órgão(s) e/ouEEnttlddadde(SAJ d
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1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 62.500,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: DER 
Objeto do Gasto: Asfaltamento de estradas (MG/BR). 
Valor: R$62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
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Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): . 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM 1 Outras Despesas de Cap1tal 

INCISO: 28 
2 311 12 122 099 1 579 0001 4 O 1 A 230.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 230.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UNIMONTES. 
Objeto do Gasto: Melhorias e modernização das instalações e término da 
construção do centro esportivo da Universidade. 
Valor: R$230.000,00 {deuzentos e trinta mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida{s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind./ Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 

INCISO: 29 
2 321 10 302 409 4 230 0001 4 O 1 A 100.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5O 1 D 100.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINAS 
Objeto do Gasto: Aquisição de equipamentos. 
Valor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
-----------------------------------------------------------------------------
INCISO: 30 
2 321 10 302 099 1 579 0001 4 O 1 A 500.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 500.000,00 
órgão e/ou Entidade Beneficiada: HEMOMINAS 
Objeto do Gasto: Construção de hemocentro regional. 
Valor: R$500.000,00 (quinhentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 

-
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Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 31 
2 351 12 122 0991 358 0001 4 O 1 A 15.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 15.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Construção, Reforma, Ampliação das Unidades . 
Valor: R$15.000,00 (quinze mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 32 
2 351 12 364 513 4 099 0001 4 O 1 A 25.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 25.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: UEMG 
Objeto do Gasto: Aquisição de Equipamentos para a Universidade. 
Valor: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 33 
2 361 09 274 362 4 303 0001 57 1 A 7.700.000,00 
4 131 09 273 362 4 303 0001 57 1 D 7.700.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: IPLEMG 
Objeto do Gasto: Tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 52, de 
25/11/99, garantir ao segurado e dependentes o pagamento dos benefícios a 
serem concedidos, através de reserva técnica. 
Valor: R$7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): · 
PRELEGIS 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Reserva de Benefícios - Inversões Financeiras 

INCISO: 34 
2 361 09 274 777 7 347 0001 3 7 1 A 7.700.000,00 
4 131 09 273 777 7 450 0001 3 7 1 D 7.700.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: IPLEMG 
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Objeto do Gasto: Tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 52, 
de 25/11/99, conceder aposentadoria e pensão aos segurados do IPLEMG e 
a seus dependentes. 
Valor: R$7.000.000,00 (sete milhões de reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
PRELEGIS 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Complementação de Pensão - Outras Despesas Correntes 
-------------------------------------------------------------------
INCISO: 35 
2 381 24 722 782 4 500 0001 4 O 1 A 100.000,00 
1 191 04 122 050 2 090 0001 3 o 1 o 100.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: DETEL 
Objeto do Gasto: Programa de Implantação de Telefonia Rural. 
\(alor: R$100.000,00 (cem mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): Secretaria Estado Fazenda 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
-Manutenção de Serviços de Informática- Outras Despesas Correntes 
-------------------------------------------------------------------------
INCISO: 36 
4 101 16 482 602 1 304 0001 5O 1 A 300.000,00 
4 051 22 661 745 1 052 0001 5o 1 o 300.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação. 
Objeto do Gasto: Capitalização do Fundo para implantação de Política 
Habitacional. 
Valor: R$300.000,00 (trezentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. Ao Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
-------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 37 
4 131 09 273 362 1 256 0001 3 7 1 A 27.250.200,00 
4 131 09 273 362 4 303 0001 4 7 1 o 50,00 
4131 09 273 777 7 450 0001 3 71 o 550.000,00 
4 131 09 273 362 4 303 0001 57 1 o 26.700.150,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: PRELEGIS 
Objeto do Gasto: Tendo em vista o disposto no art. 9°, da Lei Complementar 
n° 52, de 25111199, inclusão da dotação orçamentária para Processo de 
Liquidação do Fundo PRELEGIS -em liquidação, para ultimar os 
procedimentos de sua liquidação. 
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Valor: R$27.250.200,00 (vinte e sete milhões, duzentos e cinqüenta mil e 
duzentos reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
PRELEGIS 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
-Reserva de Benefícios- Investimentos I R$50,00 
Inversões Financeiras I R$26.700.150,00 
Complementação de Pensão- Outras Despesas Correntes I R$550.000,00 

INCISO: 38 
4 291 1 O 302 41 O 4 600 0006 7 O 1 A 250.000,00 
1 151 04 122 218 1 361 0001 7 O 1 D 25.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde 
Objeto do Gasto: Construção de unidades prediais e aquisição de 
equipamentos para unidade de saúde de Universidade Federal instalada no 
Estado. 
Valor: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM I Outras Despesas de Capital 

INCISO: 39 
4 381 26 782 833 1 388 0001 4 O 1 A 1.000.000,00 
2 301 26 782 834 1 143 0001 4 O 1 D 1.000.000,00 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Fundo Estadual de Desenvolvimento de 
Transportes- FUNTRANS 
Objeto do Gasto: Desenvolver ações e financiar serviços, obras e atividades 
relativas ao setor de transporte no Estado. 
Apoio ao Desenvolvimento de Transportes. Meta: rodovia restaurada. 
Unidade de Medida: km. Quantidade: 20 
Valor: R$1.000.000,00 (hum milhão de reais reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): · 
Departamento de Estradas de Rodagem de MG 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos /Investimentos Gerais 

INCISO: 40 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado do Turismo 
Objeto do Gasto: Programa de trabalho do órgão criado pela Lei n° 13.341, 
de 28/10/99: 



* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.251.992,00 (hum milhão e duzentos e cinqüenta e um mil e 
novecentos e noventa e dois reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
- EGE/ SEPLAN; 
- Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
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-Desenvolvimento do Turismo nas Regiões Norte e Nordeste- PRODETUR I 
Outras Despesas Correntes- 1921 23 695 768 1.255 0001 301 
R$1.250.992,00; 
- Promoção do Turismo - Outras Despesas Correntes -
1311 23 695 762 4.072 0001 301 R$1.000,00 
----------------------------------------------------------------------
INCISO: 41 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social 
Objeto do Gasto: Alterações no Programa de trabalho do órgão em virtude da 
Lei n° 13.341, de 28/10/99 e aplicação em políticas públicas nas áreas de 
Saúde, Educação e Cultura, Transportes e Obras de Infra-estrutura Urbana e 
Rural, Trabalho e Ação Social. 
-Acréscimo nas seguintes dotações: 
Planejamento Setorial 
1121 04 121 001 2.179 0001101 R$45.073,00 
1121 04 ·121 001 2.179 0001 301 R$ 5.000,00 
Direção Superior 
1121041220012.2060001101 R$187.140,00 
1121 04 122 001 2.206 0001 301 R$19.000,00 
Serviços de Apoio Administrativo e Financeiro 
1121 04 122 001 2.288 0001101 R$317.259,00 
1121 04 122 001 2.288 0001 301 R$257.850,00 
Manutenção dos Serviços de Informática 
1121 04 122 050 2.090 0001 301 R$64.644;00 
Implementação e Implantação dos Projetos de~lhformática 
1121 04 126 050 1.100 0001 301 R$31.748,00 
1121 04 126 o5o 1.100 ooo1 401 R$31.748,ào 
Proventos de Inativos Civis 
1121 04 272 777 7.052 0001 101 R$308.028,00 
- Inclusão das seguintes dotações: 
Assistência Técnica às Escolas Rurais- PATEP 
1121 04 122 2181.344 0001 301 R$82.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM 
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1121 04 122 218 1.361 0001 701 R$23.687.000,00 
Coordenação de Programas de Articulação com os Municípios 

~ 
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Apoiar os municípios, as associações microrregionais e as entidades 
privadas que atendam a comunidade através de assistências jurídica e 
contábil, informações técnicas, elaboração de projetos técnicos, treinamento 
de pessoal e repasse de recursos financeiros. 
1121 04 122 218 4.019 0001 101 R$ 418.598,00 
1121041222184.0190001301 R$5.729.150,00 
1121 04 122 218 4.019 0001 701 R$3.650.000,00 
Valor: R$34.834.238,00 (trinta e quatro milhões oitocentos e trinta e quatro 
mil duzentos e trinta e oito reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) deduzida(s): 
- Secretaria de Estado de Assuntos Municipais 
- Departamento de Estradas de Rodagem de MG 
- Secretaria de Estado da Fazenda 
- Fundo de Incentivo à Industrialização 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Planejamento Setorial 
1151 04121 001 2.179 0001101 R$45.073,00 
1151 04 121 001 2.179 0001 301 R$ 5.000,00 
Direção Superior 
1151 04 122 001 2.206 0001101 R$187.140,00 
1151 04 122 001 2.206 0001 301 R$19.000,00 
Serviços de Apoio Administrativo e Financeiro 
1151 04 122 001 2.288 0001 101 R$317.259,00 
1151 04122 001 2.288 0001 301 R$257.850,00 
Manutenção dos Serviços de Informática 
1151 04 122 050 2.090 0001 301 R$64.644,00 
Implementação e Implantação dos Projetos de Informática 
1151 04126 0501.100 0001 301 R$31.748,00 
1151 04 126 0501.100 0001 401 R$31.748,00 
Proventos de Inativos Civis 
1151042727777.0520001101 R$308.028,00 
Assistência Técnica às Escolas Rurais- PATEP 
1151 04 122 2181.344 0001 301 R$82.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Municipal- PADEM 
115104122 2181.3610001701 R$23.687.000,00 
Coordenação de Programas de Articulação com os Municípios 
1121041222184.0190001101 R$418.598,00 
1121 04 122 218 4.019 0001 301 R$ 14.150,00 
DER! Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos 
Gerais 

~------------------------------------------_J 
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2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$2.000.000,00 
SEF/ Manutenção dos Serviços de Informática I Outras Despesas Correntes 
1191 04 122 050 2.090 0001 301 R$2.000.000,00 
FINO/ Apoio Financ. Ao. Prog. De lnteg. e Divers. lnd. Agroind. I Pró-Indústria 
I Inversões Financeiras I 4051 22 6661 745 1.052 0001 501 R$5.365.000,00 

INCISO: 42 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: MATA I - Juiz de Fora 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 43 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: MA TA 11 - Viçosa 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* -O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.510.000,00 (hum milhão quinhentos e dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 8341.143 0001 401 R$10.000,00 
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INCISO: 44 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: NOROESTE -
Paracatu 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$.1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$20.000,00 

INCISO: 45 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999 I Região: NORTE - Montes 
Claros 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.200.000,00 

INCISO: 46 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 



Demandas do Orçamento Participativo - 1999/ Região: RIO DOCE I -
Coronel Fabriciano 
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Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.510.000,00 (hum milhão quinhentos e dez mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional/ Outras Despesas de Capital 
1151 04122 0014.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos /Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$1 0.000,00 
-----------------------------------------------------------------------------
INCISO: 47 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999/ Região: RIO DOCE 11 -
Governador Valadares 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
'[alar: R$1.51 0.000,00 (hum milhão quinhentos e dez mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional/ Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos /Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$1 0.000,00 
----------------------------------------------------------------------------
INCISO: 48 -- ~· 

Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
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Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: SUL 1- Varginha 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
\(alor: R$1.530.000,00 (hum milhão quinhentos e trinta mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria f 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 0014.493 0001701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$30.000,00 
-----------------------------------------------------------------------------
INCISO: 49 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo -1999 I Região: SUL 11- São 
Sebastião do Paraíso 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria 1 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$20.000,00 
----------------------------------------------------------------------- ·---------< 

"' INCISO: 50 i, órgão e/ou Entidade Beneficiada: j 
~~-----------
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Demandas do Orçamento Participativo -1999 I Região: SUL 111- Pouso 
Alegre . . 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo. 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo de 
29.12.99. 
Valor: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 0014.493 0001 701 R$1.000.000,00 
-------------------------------------------------------------------------
INCISO: 51 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: TRIÂNGULO I-
Uberaba 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
*-O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
\(alar: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$500.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$1.000.000,00 
------------------------------------------------------------------------------
INCISO: 52 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: A 

Demandas do Orçamento Participativo- 1999 I Região: TRIANGULO 11 -
Uberlândia 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 

, * -O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.510.000,00 (hum milhão quinhentos e dez mil reais) 
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Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 7 45 1.052 0001 501 R$866.652,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional/ Outras Despesas de Capital 
1151 04122 001 4.493 0001 701 R$633.348,00 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos /Investimentos Gerais 
2301 26 782 8341.143 0001 401 R$10.000,00 

INCISO: 53 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo- 1999/ Região: ALTO PARANAÍBA-
Ara xá 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.520.000,00 (hum milhão quinhentos e vinte mil reais) 
Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$1.000.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional/ Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$500.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária /Investimentos /Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$20.000,00 

INCISO: 54 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999/ Região: CENTRAL I - Sete 
Lagoas 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
Valor: R$1.540.000,00 (hum milhão quinhentos e quarenta mil reais) 

~------------------------------------------------~ 



Órgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subativ. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$1.000.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04 122 001 4.493 0001 701 R$500.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$40.000,00 

INCISO: 55 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
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Demandas do Orçamento Participativo -1999 I Região: CENTRAL 11- Belo 
Horizonte 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
*-O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
'{alar: R$2.510.000,00 (dois milhões quinhentos e dez mil reais) 
Orgão(s) e/ou Entidade(s) Deduzida(s): 
Fundo de Incentivo à Industrialização 
Secretaria de Assuntos Municipais 
Departamento de Estradas de Rodagem 
Subprojeto(s) e/ou Subatív. Deduzida(s) e/ou Anulada(s): 
Apoio Financ. ao Prog. de lnteg. e Divers. lnd. Agroind. Pró-Indústria I 
Inversões Financeiras 
4051 22 661 745 1.052 0001 501 R$1.000.000,00 
Apoio ao Desenvolvimento Regional I Outras Despesas de Capital 
1151 04122 001 4.493 0001 701 R$1.500.000,00 
Conservação da Rede Rodoviária I Investimentos I Investimentos Gerais 
2301 26 782 834 1.143 0001 401 R$1 0.000,00 

INCISO: 56 
Órgão e/ou Entidade Beneficiada: 
Demandas do Orçamento Participativo - 1999/ Região: CENTRAL 111 - São 
João Dei Rey 
Objeto do Gasto: Atendimento das demandas relacionadas no quadro abaixo: 
* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
29.12.99. 
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ATA DA 66a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 17/12/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Durval Ângelo e Gil Pereira 
Sumário: Comparecimento- Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 

Dia): 1a Fase: Leitura do Relatório de Atividades da Assembléia Legislativa 
na 1a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura - Palavras do Sr. 
Presidente - Acordo de Lideranças - Decisão da Presidência - Discussão e 
Votação de Pareceres: Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Indicação do Titular da CODEVALE; discursos dos Deputados Carlos 
Pimenta, Hely Tarqüínio e Márcio Cunha; encerramento da discussão; 
questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de 
número regimental para votação; discurso do Deputado Durval Ângelo; 
questão de ordem - 2a Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de 
Proposições: Requerimentos dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Eduardo 
Hermeto; aprovação- Chamada para recomposição de "quorum"; inexistência 
de "quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à 
Constituição- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 418/99; Acordo de 
Lideranças; Decisão da Presidência; apresentação das Emendas n°s 2 e 3; 
discurso da Deputada Elaine Matozinhos; votação do projeto, salvo emendas; 
aprovação na forma do vencido em 1° turno; votação da Emenda n° 1; 
rejeição; leitura da Emenda n° 2; votação; aprovação; leitura da Emenda n° 3; 
votação; aprovação; declarações de voto - Discussão, em 2° turno, do Projeto 
de Lei n° 279/99; apresentação do Substitutivo no 2 e da Emenda no 1; 
encerramento da discussão; questão de ordem; requerimento do Deputado 
Eduardo Hermeto; aprovação; votação do Substitutivo n° 2, salvo emenda; 
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo n° 1; leitura da Emenda n° 1; 
votação; aprovação; questão de ordem - Discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei n° 582/99; votação do projeto, salvo emendas; aprovação; 
votação das Emendas n°s 4 a 38 e das subemendas que receberam o n° 1 
às Emendas n°s 1 e 2; aprovação; prejudicialidade das Emendas n°s 1 e 2; 
votação da Emenda n° 3; rejeição - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei 
n° 147/99; apresentação das Emendas n°s 1 e 2; encerramento da 
discussão; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do 
vencido em 1° turno; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da 
Emenda n° 2; aprovação - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 
340/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 2° turno, 
do Projeto de Lei n° 351/99; aprovação na forma do vencido em 1° turno; 
declarações de voto - Questões de ordem - Encerramento. 

i( 
Comparecimento 

~--------------------------------------~ 
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- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo 

Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton_ Vilela - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Andrade - Antônio Carlos Andrada 
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Cabo Morais - Carlos 
Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis 
Pinheiro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo 
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz 
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José -
João Batista de Oliveira -João Leite - João Paulo -João Pinto Ribeiro - Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes -
Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria 
José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel 
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião 
Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Às 9h12min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

- O Deputado Rêmolo Aloise, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Nos termos do edital de 
convocação, a Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, 
com a discussão e a votação de pareceres. 

Leitura do Relatório de Atividades da Assembléia Legislativa na 1a Sessão 
Legislativa Ordinária da 14a Legislatura 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário 
desta Casa, para proceder à leitura do Relatório de Atividades da Assembléia 
Legislativa na 1a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura 

O Deputado Gil Pereira-(- Lê:) . 
"RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS NA 1a SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA 
DA 14a LEGISLATURA 

A Mesa da Assembléia, no exercício da competência que lhe confere o 
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inciso 111 do art. 79 do Regimento Interno, apresenta o relatório das 
atividades da Casa na 1a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura. 

1 - Apresentação: 

1825f!:JJJ 

A 1a Sessão Legislativa da 14a Legislatura foi marcada, fundamentalmente, 
por um novo direcionamento das ações do Legislativo. Politização e 
interiorização formaram o binômio que bem traduz as aspirações e as 
diretrizes traçadas pela Mesa da Assembléia nesse período. 

O Poder Legislativo tornou-se efetivamente mais político, posicionando-se 
com firmeza frente aos problemas nacionais e às questões internacionais 
com reflexo na vida dos brasileiros. Aproximou-se também ainda mais da 
realidade do interior do Estado, buscando, por um lado, elementos para o 
trabalho legislativo e a solução dos problemas das diversas regiões, e, por 
outro, ampliando seus canais de comunicação com o interior, para dar 
transparência ao dia-a-dia da Assembléia. 

Entre as iniciativas do Legislativo voltadas para a interlocução com a 
sociedade e a integração com os movimentos políticos e sociais relevantes 
para o Estado, o Projeto Minas Unida Vence a Crise, desenvolvido nos 
primeiros meses do ano, alcançou expressivos resultados, pela repercussão 
e apoio que obteve junto aos setores públicos e às entidades civis 
representantes da população mineira. O projeto significou, naquele momento, 
uma pronta resposta do Estado aos acontecimentos e circunstâncias que 
ameaçavam seu desenvolvimento e sua autonomia como ente federativo: as 
dificuldades decorrentes da política econômica em vigor no País e as 
medidas restritivas impostas a Minas pelo Governo Federal, em represália à 
decretação da moratória, adotada como alternativa emergente para se tentar 
equacionar os problemas financeiros estaduais. 

O grito de Minas contra o estrangulamento de suas receitas e contra a 
excessiva centralização de poderes no Governo Federal foi a senha para que 
vários outros Estados rompessem o silêncio a respeito de seu endividamento 
com a União, tornando públicos o insustentável comprometimento de seus 
recursos financeiros e uma inevitável situação de inadimplência. As 
manifestações de apoio à posição de Minas ganharam corpo com a criação, 
por iniciativa desta Casa, da "Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia 
dos Estados", fórum legislativo destinado a debater a crise institucional posta 
em evidência, com vistas à formulação de um novo pacto federativo, fundado 
no compartilhamento das decisões e na autonomia constitucional dos 
Estados e municípios. Reunindo parlamentares estaduais, federais e 
Senadores de diversos Estados, a Frente lançou, em Ouro Preto, um 
Manifesto aos Brasileiros e participou, em Recife, do Congresso da União 
Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE. Outra ação que partiu do 
Legislativo de Minas, com repercussão nacional, foi a proposta alternativa à 
Reforma Tributária, encaminhada ao Congresso Nacional em 23 de setembro 

~--------------------------------------~ 
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último. 

A Assembléia, contudo, não se limitou à discussão das questões internas 
vividas pelo País. A crise de desemprego que ameaça milhões de brasileiros, 
a gritante desigualdade na distribuição da renda, os sobressaltos do mercado 
financeiro diante das manobras especulativas, entre outros fatores que 
afetam o desenvolvimento nacional, provêm, em grande parte, do 
atrelamento da política econômica brasileira às teses neoliberais - presentes 
nas experiências de abertura econômica e desregulamentação dos mercados 
- e do acatamento das estratégias recomendadas por organismos 
internacionais, particularmente o FMI. 

Tendo em vista esse quadro, no qual ficou patente a vulnerabilidade do 
País aos efeitos da crise mundial contemporânea, esta Casa promoveu, no 
decorrer do segundo semestre de 1999, uma ampla discussão sobre o tema, 
por meio do Fórum Políticas Macroeconômicas Alternativas para o Brasil, 
abrindo o Plenário para a expressão da voz e do pensamento de 
personalidades brasileiras e estrangeiras que buscam saídas para os 
impasses que a nova ordem, urdida unilateralmente, produz, como o 
desemprego e a exclusão social crescentes. O fórum revelou-se rica fonte de 
idéias e princípios para a construção de um projeto de desenvolvimento que 
não seja dependente do capital volátil internacional, que assegure a 
autonomia nacional no contexto da globalização da economia e que permita a 
superação dos graves problemas da atualidade brasileira. 

No campo das questões que afetam diretamente os interesses de Minas, a 
Assembléia tomou a frente na luta contra a intenção do Governo Federal de 
privatizar os recursos hídricos, considerados estratégicos e mantidos sob 
rígido controle do Estado nos países desenvolvidos, em razão de sua 
iminente escassez em todo o planeta. Constituiu, para isso, a Frente 
Parlamentar Jorge Hannas Contra a Privatização de Furnas, composta por 
parlamentares de todos os partidos e todas as regiões mineiras, envolvendo, 
em debates e atos públicos, as mais diversas instituições representativas da 
sociedade. Está em jogo nessa luta um patrimônio que não é só de Minas, 
mas de todo o País. 

O movimento em defesa de Furnas e a reabertura das discussões em torno 
da venda de parte do controle acionário da CEMIG - que foi objeto de uma 
comissão parlamentar de inquérito - demonstram que o Legislativo 
acompanha com atenção os movimentos de desnacionalização da economia 
brasileira e posiciona-se frente aos interesses do capital internacional no 
País. A própria suspensão do Acordo de Acionistas da CEMIG, determinada 
pela justiça, atendendo a ação judicial movida pelo Governo do Estado, e a 
mudança da diretoria da empresa demonstram a importância dessa CPI. 

O Legislativo mineiro também deu atenção especial ao problema do 
desemprego, certamente o mais cruel, para a população brasileira, entre os 
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efeitos maléficos decorrentes do neoliberalismo e da globalização 
econômica. Não há como falar em cidadania, ou afirmar que praticamos o 
regime democrático, quando convivemos com um enorme contingente de 
marginalizados do mercado de trabalho, muitos dos quais atingidos pela fome 
e pela miséria, seja no meio rural ou nos centros urbanos. Para jogar um 
pouco de luz sobre esse quadro de recessão e falta de perspectivas, a 
Assembléia promoveu o Seminário Legislativo Desemprego e Direito ao 
Trabalho, rico em idéias, relatos, denúncias e, principalmente, propostas -
centenas de propostas, apresentadas por representantes dos diversos 
segmentos sociais -, visando à geração de emprego e renda. 

Outra área que mereceu atenção especial do Legislativo em 1999 foi a de 
educação, entendida como fundamental para a construção de uma 
consciência coletiva dos problemas, potencialidades, direitos e deveres que 
dizem respeito à sociedade. Em outras palavras: fundamental para a 
formação da cidadania, ponto de partida para as transformações políticas, 
econômicas e sociais de que o País necessita. Com essa convicção, a 
Assembléia promoveu o Seminário Legislativo Construindo a Política de 
Educação Pública em Minas Gerais, que também gerou centenas de 
propostas de seus participantes, refletindo a experiência, a visão crítica e as 
expectativas dos profissionais do setor. 

Ambos os seminários foram realizados dentro de uma nova concepção 
para esses eventos: a da interiorização. Nesse processo, os trabalhos finais 
dos eventos, ocorridos nesta Casa, são precedidos por etapas regionais, 
envolvendo as comunidades de todo o interior do Estado, tornando-se assim 
mais democráticos e ampliando os subsídios para futuras ações legislativas e 
executivas ligadas aos temas em questão. 

Dentro desse mesmo princípio de democratizar o debate e as decisões no 
âmbito dos poderes públicos, a Assembléia Legislativa pôs em prática, em 
conjunto com o Executivo, por meio da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral, o Projeto Construindo o Orçamento 
Participativo. Sua essência é o compartilhamento, com os vários segmentos 
da administração pública e da sociedade civil, da tarefa de planejar o 
desenvolvimento do Estado e apontar caminhos para a destinação mais justa 
e adequada dos recursos públicos. Essa iniciativa é o prosseguimento do 
projeto das audiências públicas regionais, implementado e amadurecido por 
esta Casa desde 1993 e agora fortalecido pelo comprometimento do 
Executivo em se empenhar na viabilização das propostas apresentadas nos 
encontros regionais. 

Ações para a formação da cidadania são outra preocupação do Poder 
Legislativo. Nesse âmbito, por intermédio da Escola do Legislativo, foram 
oferecidos vários cursos, tais como o de Atualização do Agente Político 
Municipal, o de Metodologia para Organização e Informatização da 

~--------------------------------------~ 
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A Assembléia firmou-se também como espaço de reflexão e de 
apresentação de soluções para os problemas levantados pela sociedade, por 
meio do debate público, criado pela Mesa e realizado pelas comissões 
permanentes. Parlamentares, autoridades de vários setores e representantes 
da sociedade participaram de 15 eventos do gênero, discutindo, entre outros 
temas, o trabalho infantil, o trânsito, o sistema educacional da Universidade 
do Estado de Minas Gerais e a política estadual de medicamentos. 

Outras ações voltadas para a sociedade mereceram destaque e o 
reconhecimento da sociedade. A CPI da Carteira de Habilitação, formada 
para apurar possíveis irregularidades na emissão desse documento, 
encaminhou ao Ministério Público um dossiê sobre a venda de carteiras de 
habilitação no Estado e propôs ao Poder Executivo a adoção de diversas 
medidas para a modernização do DETRAN-MG. A Comissão Especial da 
Seca no Norte de Minas levou à formação de outra CPI, cujo objetivo é 
investigar a construção de pequenas barragens naquela região e nos vales 
do Jequitinhonha e Mucuri- a CPI das Barragens. Neste final de ano, tiveram 
início os trabalhos da CPI que apura o tráfico de drogas no Estado de Minas 
Gerais. 

O Plenário da Assembléia teve destacada atuação, com a votação de 
matérias que afetam diretamente a comunidade. No primeiro semestre, foi 
aprovada a Emenda à Constituição no 39, que conferiu autonomia ao Corpo 
de Bombeiros e ofereceu ao Governo do Estado o instrumento legal para 
conceder anistia aos policiais envolvidos no movimento reivindicatório de 
1997. No final de novembro, foram aprovados dois projetos do Governador 
do Estado contendo a organização básica da corporação e fixando o efetivo 
do Corpo de Bombeiros Militar, resultando deste último a Lei n. 0 13.400, de 
13/12/99. Entre as muitas leis resultantes de projetos votados na Casa em 
1999, destacam-se também a que proíbe a cobrança dos serviços 900, 0900 
e similares, quando utilizados sem autorização do usuário dos serviços de 
telefonia; a que torna obrigatória a comunicação dos repasses de recursos 
financeiros estaduais para os municípios às respectivas Câmaras Municipais; 
e a que assegura o oferecimento gratuito de exames para diagnóstico da 
AIDS às gestantes atendidas pela rede pública de saúde; a que dispõe sobre 
o pagamento de honorários pelo Estado a advogado não-defensor público 
nomeado para defender réu pobre; a que contém o Código de Saúde do 
Estado; a que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos; e a que 
cria o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais- FHIDRO. 

Entre as ações desenvolvidas pela Mesa da Assembléia, destacaram-se as 
que visaram à racionalização administrativa e à redução de custos, em 
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sintonia com os esforços do Governo do Estado para contenção de 
despesas, em vista das dificuldades econômicas conjunturais e daquelas 
decorrentes das restrições impostas ao Estado pelo Governo Federal. As 
medidas implementadas com esse objetivo - atingindo as áreas de custeio, 
de investimento e de pessoal - resultaram em substancial diminuição dos 
gastos do Poder Legislativo. 

Também no que se refere à atuação da Mesa, merece atenção a criação 
de um grupo de trabalho encarregado de definir as condições para que a 
Assembléia exerça seu papel constitucional de acompanhar e fiscalizar a 
execução das políticas públicas. Essa, a propósito, é uma tarefa fundamental, 
tanto para garantir a rigorosa aplicação dos recursos públicos quanto para a 
efetiva implementação de programas e projetos, evitando-se as mazelas do 
desperdício, da malversação e da descontinuidade, historicamente tão 
comuns na cena pública brasileira. 

Não menos importante é o trabalho de sistematização e consolidação das 
leis estaduais, proposto pela Mesa da Assembléia, com a cooperação dos 
Poderes Judiciário e Executivo. O objetivo é eliminar a superposição e o 
acúmulo de leis, que atingem, de abril de 1947 a outubro de 1999, o número 
de 13.331 normas. 

2- Atividade Institucional 
A atividade institucional compreende o trabalho de elaboração legislativa e 

controle externo, desenvolvido no âmbito do Plenário e das comissões, a 
ação da Mesa da Assembléia no exercício de sua competência regimental e 
as diversas ações que tiveram como objeto o exercício da cidadania. 

2.1 - Elaboração Legislativa e Controle Externo 
2.1.1 - Plenário 
Durante a 1a Sessão Legislativa Ordinária da 14a Legislatura, em 294 

reuniões de Plenário, tramitaram neste Poder 1.854 proposições, sendo 28 
propostas de emenda à Constituição, 19 projetos de lei complementar, 732 
projetos de lei ordinária, 13 projetos de resolução, 1 O mensagens de veto, 60 
mensagens, 1.003 requerimentos e 1 O ofícios, de que resultaram 219 normas 
jurídicas. 

Entre as várias matérias transformadas em norma jurídica este ano, 
destacam-se a Emenda à Constituição n° 39, de 2/6/99, que alterou a 
redação de vários artigos da Constituição do Estado, com o objetivo de 
conferir autonomia ao Corpo de Bombeiros e conceder anistia aos policiais 
envolvidos no movimento reivindicatório de 1997; a Lei Complementar n° 54, 
de 13/12/99, que dispõe sobre a organização básica do Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais; e as Leis n°s 13.201, de 15/1/99, que torna 
obrigatória a identificação do proprietário na parte traseira dos veículos de 
transporte de carga; 13.202, de 15/4/99, que acrescenta inciso ao art. 3° da 
Lei n° 12.735, de 30/12/97, a qual dispõe sobre o Imposto sobre a 

~------------------------------------------~ 
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Propriedade de Veículos Automotores, isentando de seu pagamento o 
veículo pertencente a motorista profissional autônomo que o utilize 
exclusivamente no transporte escolar, na zona rural ou desta para a zona 
urbana, contratado pela Prefeitura do município onde seja prestado o serviço; 
13.206, de 27/4/99, que proíbe a cobrança dos serviços 900, 0900 e 
similares, explorados pelas empresas de comunicação e telecomunicações 
no território do Estado, sem autorização do usuário; 13.208, de 27/4/99, que 
transfere para a Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da 
Comissão Permanente de Bingos; 13.209, de 27/4/99, que estabelece 
condição para a aquisição de bens móveis por órgão ou entidade da 
administração pública estadual, prevendo a exigência de comprovação, pelo 
vencedor de licitação, de que a madeira utilizada nos móveis provenha de 
desmatamento autorizado; 13.214, de 13/5/99, que cria a Ouvidoria 
Ambiental do Estado de Minas Gerais; 13.243, de 23/6/99, que dispõe sobre 
a cessão, a compensação e a quitação de créditos tributários e dá outras 
providências; 13.341, de 28/10/99, que dispõe sobre a organização da 
Governadoria do Estado e da Secretaria de Estado da Casa Civil e 
Comunicação Social, cria a Secretaria de Estado de Turismo, extingue a 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria unidades administrativas 
nas Secretarias de Estado da Segurança Pública e da Justiça e de Direitos 
Humanos; 13.373, de 30/11/99, que dispõe sobre a criação da Área de 
Proteção Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio do Machado; e 13.398, de 
10/12/99, que assegura o livre acesso aos documentos dos arquivos do 
extinto DOPS, relativos ao período compreendido entre 1956 e 1989. 

Foram também aprovadas nesta Casa as proposições do Governador do 
Estado que tratam da autorização para a COPASA participar de consórcio 
para a construção da hidrelétrica de lrapé, do Conselho Deliberativo do 
IPSEMG e da reforma administrativa do Estado, criando e extinguindo órgãos 
da administração pública. 

De iniciativa deste Poder, estão sendo examinadas, entre outras, 
proposições que tratam dos seguintes temas: extinção do Tribunal de Alçada 
e do Tribunal de Justiça Militar e transferência de suas atribuições para o 
Tribunal de Justiça; mudança na composição da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte; reforma de militar devido a incapacidade física; instituição de 
aglomerações urbanas integradas e planejadas; direito do servidor público ao 
recebimento de férias-prêmio na hipótese de exoneração; criação do Sistema 
Estadual de Trânsito e retirada da Polícia Civil a competência para registrar e 
licenciar veículos e habilitar motoristas; criação e instituição do Código de 
Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais; definição como 
competência privativa da Assembléia Legislativa autorizar referendo e 
convocar plebiscito; fixação do índice mínimo de 30% da receita estadual a 
ser aplicada na manutenção e no desenvolvimento do ensino; implantação do 
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projeto Serviço Integrado de Administração Financeira - SIAFI-Cidadão -; 
concessão de incentivos fiscais a empresas que possuam empregados com 
idade igual ou superior a 40 anos; instituição de garantia de controle, pelos 
órgãos públicos, do nível de aflatoxinas em alimentos destinados ao consumo 
humano; instituição de procedimentos especiais para prevenção e detecção 
dos casos de lesões por esforços repetitivos - LER -, e reserva de recursos 
públicos destinados à habitação em benefício da mulher sustentáculo de 
família. 

2.1.2 - Comissões 
No início da atual legislatura, a dinamização dos trabalhos das comissões e 

a interação do Legislativo com a sociedade foram intensificadas por meio da 
criação e implementação do debate público, evento que conta com a 
participação de cidadãos, órgãos e entidades públicas e privadas, destinado 
à discussão de assuntos de interesse público situados no âmbito da 
competência legislativa e fiscalizadora da Assembléia e, em especial, na 
esfera de atuação das comissões permanentes, de modo a subsidiar a 
atuação desses colegiados e do Plenário. Até o momento, realizaram-se, 
entre outros, os seguintes debates: Manutenção do Emprego na Indústria do 
Açúcar e do Álcool, pela Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social, em 31/5/99, com a participação de representantes do Sindaçúcar, da 
Associação dos Fornecedores de Cana, da FETAEMG, da Federação dos 
Trabalhadores na Indústria da Alimentação de Minas Gerais e de várias 
Secretarias de Estado; PROSAM - Programa de Saneamento Ambiental das 
Bacias do Arrudas e do Onça, em 25/6/99, pelas Comissões de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária e do Meio Ambiente e Recursos Naturais, tendo 
como participantes a COPASA, o DEOP-MG, a Sociedade Mineira de 
Engenheiros, o SICEPOT, a ABES, a SEPLAN e as Prefeituras Municipais de 
Belo Horizonte e de Contagem; e Investimento em Ciência e Tecnologia Faz 
o Desenvolvimento Social, em 28/6/99, pela Comissão de Educação, Cultura, 
Ciência e Tecnologia, com a participação de representantes da FIEMG, do 
Conselho Estadual de Saúde, da SEPLAN, da FAPEMIG e do CETEC. 

Foram realizadas 27 visitas no interior do Estado e na Capital, com o intuito 
de proporcionar aos parlamentares a possibilidade de proceder a 
levantamentos "in loco" de diversas situações, algumas conflituosas, de 
intermediá-las e propor possíveis soluções. Destacam-se as seguintes 
visitas: ao Projeto Jaíba, em 18/3/99, pela Comissão de Política Agropecuária 
e Agroindustrial, em conjunto com a Comissão Especial da Seca do Norte de 
Minas; às obras do PROSAM, pela Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária; às obras de reforma do Grande Hotel de Araxá, pela 
Comissão Especial do Grande Hotel de Araxá; às diversas plantações de 
batatas na região de Pouso Alegre, pela Comissão de Política Agropecuária e 
Agroindustrial, com o objetivo de se debaterem os problemas enfrentados 
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pelos bataticultores do Sul de Minas; e à cidade de Pedra Azul, pela 
Comissão Especial do Cólera no Vale do Jequitinhonha. 

Nessas visitas, nas reuniões promovidas em diversas regiões do Estado, 
com a livre participação do público, das autoridades, dos representantes de 
entidades da sociedade civil e dos cidadãos, debateram-se os temas 
propostos, proporcionando-se a interação entre os parlamentares e a 
sociedade e a apresentação de propostas de solução para os problemas 
detectados. 

As comissões permanentes e as temporárias realizaram 897 reuniões, 
destinadas à apreciação de matérias e à discussão de assuntos atinentes a 
sua competência, tendo recebido 1.975 convidados, entre os quais grande 
número de técnicos, que, por meio de debates e exposições, trouxeram 
valiosos esclarecimentos e subsídios aos parlamentares. 

No exercício do controle externo a cargo do Poder Legislativo, salienta-se a 
atuação das comissões parlamentares de inquérito para apurar possíveis 
irregularidades na alienação de 33% das ações da CEMIG; para apurar 
possíveis irregularidades na emissão de carteiras de habilitação pelo 
DETRAN-MG, bem como o envolvimento de policiais civis nas denúncias; 
para apurar possíveis desvios de recursos pertencentes aos Fundos do 
Poder Executivo e de recursos vinculados transferidos pela União ao Estado; 
para proceder à apuração de desvio de repasses de contribuições 
previdenciárias devidas ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares 
do Estado de Minas Gerais; para proceder à apuração de malversação de 
recursos na construção de pequenos barramentos na região afetada pela 
seca em Minas Gerais; para investigar o processo de ajuste e as 
transformações no sistema financeiro público estadual, na década de 90, com 
destaque para a privatização do BEMGE, e a destinada a apurar o tráfico de 
drogas no Estado, conforme suspeitas denunciadas pela imprensa. 

2.2- Mesa da Assembléia 
A Mesa da Assembléia, no exercício das competências que lhe são 

atribuídas pelo Regimento Interno, desenvolveu um intenso programa de 
trabalho objetivando maior austeridade e transparência nas ações deste 
Poder, havendo realizado, na sessão legislativa que se encerra, 33 reuniões, 
entre ordinárias e extraordinárias. 

Diante do contexto de escassez de recursos vivido pelo Estado, determinou 
a adoção de providências necessárias à execução das seguintes ações: a) 
na área de custeio, análise e revisão de contratos e serviços visando ao 
aprimoramento da gestão dos convênios com hospitais, clínicas e 
profissionais credenciados, ao redimensionamento do auxílio para formação 
profissional e à redução de despesas administrativas; b) na área de 
investimento, análise e busca de possibilidades de redimensionamento para 
o orçamento, o que, com alguns cortes e adiamentos, resultou em 
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substancial redução nas despesas com obras e aquisição de material 
permanente; c) na área de pessoal, revisão da concessão de avanços na 
carreira, de forma a adequar a sistemática aos critérios estabelecidos na 
resolução que regulamenta a matéria, o que possibilitou, com certo sacrifício, 
uma significativa redução nas despesas relativas ao crescimento da folha de 
pagamento. 

Entre as principais normas de iniciativa da Mesa, destacam-se os Projetos 
de Resolução n°s 73/99, que altera a composição da Mesa da Assembléia, e 
o 578/99, que dispõe sobre a estrutura da Secretaria da Assembléia; e o 
Projeto de Lei Complementar n° 52/99, que extingue o Fundo de Previdência 
do Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais- PRELEGIS. 

Entre as deliberações da Mesa, merecem atenção a n° 1.690/99, que fixa 
as diretrizes para o desenvolvimento das atividades das comissões; a n° 
1.714/99, que dispõe sobre a contratação de consultoria cidadã e de 
estagiários; a n° 1.728/99, que dispõe sobre a realização do debate público 
no âmbito das comissões permanentes; a n° 1.734/99, que institui o Sistema 
Facilitador de Acesso ao Plenário e dispõe sobre o ingresso nas 
dependências deste; a n° 1.735/99, que constitui o Colégio de Presidentes; a 
n° 1. 739/99, que dispõe sobre o procedimento para adoção de medidas 
necessárias para garantir a segurança do Deputado ameaçado; a n° 
1.7 41/99, que trata da assistência odontológica do servidor ocupante de 
cargo em comissão de recrutamento amplo; e a n° 1.758/99, que dispõe 
sobre o desenvolvimento na carreira do servidor da Secretaria da Assembléia 
Legislativa. 

Entre as decisões tomadas pela Mesa, destacam-se a que distribuiu, por 
setores de atividades, as atribuições dos membros da Mesa e dos 
Corregedores, com base no art. 79, V, do Regimento Interno, respeitadas as 
atribuições específicas dos cargos institucionais e administrativos; a que 
determina que a ordenação de despesas seja feita pelo Presidente e pelo 1°-
Secretário; a que instituiu o grupo parlamentar para avaliação dos programas 

. e das atividades da TV Assembléia, que resultou em seu aprimoramento e no 
estabelecimento de novas diretrizes; a que aprova a proposta encaminhada 
pelo Comitê de Comunicação Institucional de criação do debate público no 
âmbito das comissões permanentes; a que instituiu Comissão Especial para 
proceder a estudos sobre as alterações da Constituição Estadual, em face 
das reformas implantadas com a revisão da Constituição Federal; a que 
aprova a proposta encaminhada pelo Comitê de Comunicação Institucional 
relativa às comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses ao 
Brasil; a que cria o grupo de trabalho encarregado de definir condições para 
que a ALEMG exerça o papel de acompanhamento e fiscalização das 
políticas públicas, além de possibilitar a implementação do SIAFI na Casa; a 
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que cria o grupo de trabalho encarregado de consolidar e sistematizar a 
legislação estadual; a que aprova a proposta do Poder Legislativo para o 
Plano Plurianual de Ação Governamental, quadriênio 2000/2003; a que 
aprova o programa de ações a serem desenvolvidas pelo Legislativo no 
combate à fome e à miséria em Minas Gerais; a que designa parlamentares 
para a constituição da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para 
o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CIPE 
Rio Doce -; a que constitui o Grupo Parlamentar para acompanhamento da 
reforma do Judiciário; e a que cria o Grupo Coordenador do processo de 
extinção do PRELEGIS, que promoveu o levantamento das contribuições dos 
associados e da patrocinadora desde a criação do fundo, realizou estudos 
jurídicos e cálculos atuariais para a apresentação de projeto de lei de 
extinção do PRELEGIS, resultando, por fim, na criação de um grupo de apoio 
às atividades de liqüidação, a fim de levantar balancetes e verificar o saldo 
patrimonial, bem como realizar os procedimentos contábeis e financeiros 
relacionados ao rateio do patrimônio na forma da lei. 

O Regimento Interno é um instrumento de democracia indispensável à 
ordem e ao bom funcionamento dos trabalhos do Legislativo. Por isso 
mesmo, foi constituída, no âmbito da Mesa da Assembléia, uma comissão 
para rever as normas regimentais, com o objetivo de tornar mais ágeis e 
eficazes os procedimentos legislativos. 

2.3- Atividades Institucionais para o Exercício da Cidadania 
A difícil situação econômica e política do Estado e a preocupação com o 

pacto federativo levaram a Assembléia a tomar a iniciativa do Projeto Minas 
Unida Vence a Crise, que incluiu a Teleconferência Desafios da Federação 
Brasileira, transmitida para todo o País; o lançamento da Frente Parlamentar 
em Defesa da Autonomia dos Estados, que reúne Deputados Estaduais, 
Deputados Federais e Senadores de várias regiões; a publicação do livro 
"Minas Unida Vence a Crise", que contém as discussões da referida 
teleconferência, bem como a "Carta de Princípios" da citada Frente 
Parlamentar; e o lançamento, em Ouro Preto, na solenidade de encerramento 
da Semana da Inconfidência, do "Manifesto aos Brasileiros". 

A Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados recebeu ainda 
apoio logístico desta Assembléia, onde funciona sua Secretaria. A Frente, 
após reunião realizada em 9 de abril, em Brasília, esteve presente em Ouro 
Preto, na mencionada solenidade, e em Recife, em 26 de maio. 

Realizaram-se, ainda, no primeiro semestre, o Fórum Técnico Reforma da 
Previdência - O que Muda para os Servidores, em 20 e 21 de maio, no qual 
se discutiram também os reflexos da reforma da Previdência nos Estados; o 
Ciclo de Debates Reforma do Judiciário, em 17 de junho; e o Ciclo de 
Debates Turismo: Realidade e Perspectivas, em 24 de junho. O Fórum 
Políticas Macroeconômicas Alternativas para o Brasil teve como seu primeiro 
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evento a Teleconferência Um Caminho para o Brasil, em 6 de julho, e 
prosseguiu com várias outros módulos, abordando temas como "O 
Desenvolvimento, a Federação e o Mercado Globalizado" e "O Modelo 
Político e Econômico e a Crise Nacional". 

No segundo semestre, a Assembléia realizou o I Congresso Brasileiro de 
Controle Social do Orçamento Público, de 15 a 17 de julho, em parceria com 
a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; o Ciclo de Debates O Município e 
as Reformas Administrativa, Previdenciária e Política, em 14 e 15 de outubro; 
e o Ciclo de Debates A Segurança Pública Que Temos e a Segurança 
Pública Que Queremos, em 6 de dezembro. Realizou, de 27 a 30 de 
setembro, o Seminário Legislativo Desemprego e Direito ao Trabalho, para a 
realização do qual houve 10 reuniões de interiorização e preparatórias e a 
participação de 850 inscritos e de 212 entidades da sociedade civil e da 
administração pública; e, de 18 a 21 de outubro, o Seminário Legislativo 
Construindo a Política de Educação Pública em Minas Gerais, também com 
10 reuniões de interiorização e preparatórias e a participação de 900 inscritos 
e 212 entidades. A interiorização dos seminários legislativos, a partir deste 
ano, foi uma forma de ampliar seu poder de formação da cidadania, com a 
discussão prévia dos temas propostos em todas as regiões do Estado e a 
ampla participação de entidades do setor público e da sociedade civil. 

Em novo modelo e com a denominação de Construindo o Orçamento 
Participativo, deu-se prosseguimento à experiência das audiências públicas 
regionais, em conjunto com o Poder Executivo. As reuniões ocorreram em 18 
cidades do Estado, discutindo-se os temas educação, saúde, meio ambiente, 
infra-estrutura e desenvolvimento socioeconômico sustentável. Os trabalhos 
foram precedidos de reuniões com a Secretaria de Estado do Planejamento e 
Coordenação Geral, para definição do novo modelo, cujo objetivo é valorizar 
o orçamento como instrumento de planejamento das ações governamentais e 
possibilitar a atuação dos vários segmentos sociais e regionais do Estado na 
sua elaboração e na fiscalização de seu cumprimento. 

No dia 1 O de dezembro, a Assembléia realizou o ato público em defesa da 
usina hidrelétrica de Furnas e contra a privatização dos recursos hídricos 
nacionais, com o lançamento da Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a 
Privatização de Furnas. 

No Projeto Memória Política de Minas, deu-se prosseguimento à 
elaboração dos volumes que conterão os depoimentos dos ex-Deputados 
Armando Ziller e Oscar Corrêa, e preparou-se o roteiro para a entrevista do 
ex-Governador Rondon Pacheco. 

Atividades visando à formação da cidadania foram promovidas pela Escola 
do Legislativo no âmbito dos projetos Caminhos para a Democracia e 
Jornada Universitária, que se desenvolvem continuamente e envolvem 
grande número de participantes. O Projeto Caminhos para a Democracia, 
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que visa esclarecer estudantes de 1° e 2° graus quanto ao papel do 
Poder Legislativo e à importância da participação política, contou com a 
presença de 1.015 alunos. O Jornada Universitária, que busca o mesmo 
objetivo junto a universitários de diversas áreas, detendo-se mais no 
processo de elaboração das leis, teve a participação de 152 alunos. 

Também destinado a estudantes de 1° e 2° graus, foi lançado em outubro o 
Curso de Educação para a Cidadania à Distância, que oferece aulas na 
Internet para formar o espírito cidadão dos jovens, realçando os valores 
éticos ao tratar de variados temas. 

A Escola do Legislativo ofereceu, em sua área de extensão, o Curso Ética 
e Temas Contemporâneos, com a participação de 103 alunos; e a palestra A 
Liberdade de Pensar e Transformar o Mundo e a Práxis Política, com 70 
alunos. Ainda nessa área, a Escola promoveu o Curso de Atualização do 
Agente Político Municipal, voltado para a capacitação de Prefeitos, 
Vereadores e servidores de Executivos e Legislativos municipais, o qual foi 
oferecido em Belo Horizonte, Montes Claros, Uberaba e Varginha. Merecem 
ainda destaque o Curso de Lideranças Comunitárias e o Seminário de 
Gestão Participativa, com expressivo número de participantes. 

Viabilizado a partir de parceria com a UFMG, teve prosseguimento o curso 
de pós-graduação "lato sensu" (especialização) em Assessoria Técnico-
Legislativa Avançada; e, a partir de parceria com a PUC-MG, iniciou-se o 
curso de pós-graduação "lato sensu" (especialização) em Poder Legislativo. 

A TV Assembléia, reconhecido canal de interlocução e de formação da 
cidadania, promoveu debates sobre os problemas do Estado e do País, com 
a participação de Deputados, especialistas nas áreas abordadas e 
representantes dos segmentos organizados da sociedade. Com sua estrutura 
ampliada, deu maior profissionalização à produção jornalística, reportagem e 
edição, o que lhe permitiu maior agilidade na cobertura das atividades 
realizadas na Casa e daquelas de relevante interesse para o Estado. 

Foram ampliados o "Repórter Assembléia" e o "Assembléia Debate" e, 
paralelamente, criados programas como "Visão Parlamentar", em que se 
discutem com os parlamentares assuntos diversos da conjuntura política e 
econômica; "Em Pauta", em que se discute com o Deputado o teor de 
projetos de sua autoria; e "Comissões em Debate", que amplia, em estúdio, 
debates ocorridos em audiências públicas das comissões. 

As atividades da TV Assembléia e de produção dos programas de rádio e 
televisão veiculados nas emissoras de sinal aberto foram marcadas pelo 
investimento tecnológico, pela ampliação das transmissões e pela busca de 
parcerias com órgãos públicos e privados para alcançar público mais 
abrangente e níveis mais elevados de qualidade da programação. 

Além dos esforços para levar o sinal da TV Assembléia à maior parte do 
território mineiro, foram realizados investimentos em tecnologia de rádio para 
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se montar um embrião de agência de notícias radiofônicas. 
3 - Secretaria da Assembléia 
No decorrer de 1999, a Secretaria da Assembléia, no cumprimento de suas 

finalidades institucionais, ofereceu suporte técnico, logístico e instrumental às 
atividades parlamentares, em harmonia com as diretrizes da Mesa. De um 
exame de suas atividades, pode-se perceber um esforço permanente de seus 
servidores para que fossem alcançadas as metas propostas pela Mesa 
Diretora. Destacam-se as seguintes atividades: 

Para recepcionar os Deputados da 14a Legislatura, a Secretaria da 
Assembléia implementou várias ações visando proporcionar uma melhor 
acolhida aos parlamentares. Entre elas, destacam-se a elaboração do 
"Manual de Informações Básicas"; a preparação dos programas de TV 
focalizando as eleições e os novos parlamentares; e a montagem da Central 
de Recepção, que, entre outras atividades, efetuou o cadastramento dos 
Deputados, realizou exames médicos e forneceu diversos laudos. 

A Secretaria desenvolveu, ainda, um Programa de Apoio ao Parlamentar, 
com a realização de "workshops" sobre Comunicação, Imprensa e Poder 
Público - Relacionamento com os Meios de Comunicação e Panorama da 
Política Brasileira, além do programa de capacitação dos servidores de 
gabinetes, no qual foram oferecidas 318 vagas para cursos sobre o 
Regimento Interno e a dinâmica do processo legislativo, noções de técnica 
legislativa, redação oficial e palestras sobre a visão institucional da 
Assembléia Legislativa, além de vários cursos na área de informática, num 
total de 962 horas/aula, atendendo a 717 servidores. 

Dando andamento ao Programa de Desenvolvimento Institucional, a 
Secretaria da Assembléia operacionalizou diversos seminários, fóruns 
técnicos, ciclos de debates e teleconferências. 

No âmbito do Programa de Integração do Legislativo com a Sociedade, 
manteve sua atuação para garantir o aprimoramento da TV Assembléia, 
diversificando a programação e ampliando o alcance de seu sinal no Estado, 
bem como do tempo de permanência da emissora no ar, disseminando 
informações sobre a atuação do Legislativo, cobrindo reuniões de Plenário e 
de comissões e eventos promovidos pela Escola do Legislativo . 

Com relação ao Programa Modernização Administrativa, a Secretaria da 
Assembléia, tendo como meta a elevação da produtividade e a racionalização 
de seus serviços, investiu na assimilação de inovações tecnológicas, tais 
como a expansão da rede de teleprocessamento, a modernização do sistema 
de reprografia, a interligação do Edifício Tiradentes com o Palácio da 
Inconfidência por meio de rede subterrânea de eletrodutos, e a interligação 
da TV Assembléia a diversos setores da Casa, bem como o desenvolvimento 
e a atualização de recursos de informática. Implantou, ainda, o Sistema 
Facilitador de Acesso ao Plenário, constituído de dispositivo eletrônico que 
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realiza a leitura das digitais dos usuários do setor, os quais devem ser 
previamente cadastrados, o que propicia mais segurança e organização para 
as atividades ali realizadas. Visando à otimização dos serviços prestados 
pela Secretaria, disponibilizaram-se vários formulários no correio eletrônico e 
na Intranet e executou-se a atualização do "software" de todos os 
computadores da Casa, bem como a manutenção de diversos sistemas 
corporativos, como medida preventiva ao chamado "bug do milênio". Além 
disso, buscando a racionalização de despesas administrativas, implantou-se 
uma auditoria de procedimentos nos hospitais conveniados. 

Com o objetivo de propiciar mais segurança às pessoas nas dependências 
da Assembléia, foi realizada a instalação de um sistema antiincêndio no 
Edifício Tiradentes, já concluída, e no Palácio da Inconfidência, ainda em 
andamento. Com o mesmo objetivo, instalaram-se detectores de metais em 
toda a Casa e elevou-se do número de seguranças nas portarias. 

A capacitação e o aperfeiçoamento do quadro de servidores são objetivos 
permanentes da Secretaria da Assembléia, que, no ano de 1999, por meio da 
Escola do Legislativo, ofereceu, entre outros, os seguintes cursos: Avaliação 
de Políticas Públicas, Licitações e Contratos Administrativos, Língua 
Portuguesa para Taquígrafos e Regimento Interno para Jornalistas, além do 
Programa de Aperfeiçoamento Funcional de Servidores de Gabinete, 
realizado em parceria com o SEBRAE e o SENAC. Cursos de Especialização 
em Assessoria Técnico-Legislativa Avançada, Especialização em Poder 
Legislativo, Especialização e Aperfeiçoamento em Formação Política e 
Econômica da Sociedade Brasileira, em parceria com a UFMG, a PUC-
MINAS e o Unicentro Newton Paiva, também foram realizados. É digno de 
menção, igualmente, o Curso Preparatório de Admissão na Assembléia 
Legislativa - CPAL -, que consistiu de inúmeras atividades, entre as quais se 
destacam os cursos: Tópicos de Direito Constitucional: a Federação e a 
Autonomia do Estado Membro, Redação e Interpretação de Documentos 
Legislativos, Introdução à Análise de Políticas Públicas e Administração 
Pública, Servidor Público e Sociedade. Desenvolveram-se, ainda, ações 
objetivando intensificar a comunicação do Legislativo Estadual com 
lideranças municipais e regionais, buscando-se também mecanismos para 
um contato mais direto, sistematizado e efetivo com a comunidade em geral. 

Duas comissões técnicas foram instituídas, tendo como objetivos a 
elaboração de projeto de implantação da área de Recursos Humanos na 
Secretaria da Assembléia e a revisão dos critérios para desenvolvimento na 
carreira dos servidores efetivos e do grupo de execução, esta última em 
andamento. 

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1999. 
Gil Pereira, 2°-Secretário. 
* - O Quadro referente às Atividades das Comissões da Assembléia foi 
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publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 30.12.99. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o Deputado Hely Tarqüínio 

encaminhou à Mesa comunicação de que foi indicado como Líder do PSDB 
para o próximo ano. 

O Brasil vai comemorar, no ano 2000, os 500 anos da chegada dos 
portugueses em nossa terra. A Assembléia Legislativa não poderia, 
naturalmente, se furtar a participar das comemorações. Mas não queremos 
que a nossa participação seja apenas mais uma de caráter meramente 
festivo e vazia de conteúdo. Entendemos que o momento será oportuno para 
uma reflexão crítica sobre o significado de nossa história ao longo destes 
cinco séculos. 

Com esse espírito, a Assembléia Legislativa vai promover o evento 
"Repensando o Brasil 500 Anos Depois". Por meio de debates, exposições e 
outras atividades culturais, queremos produzir uma ampla reflexão sobre a 
história desta Nação. As atividades terão início em fevereiro, com o anúncio 
da programação do evento, na abertura da sessão legislativa, e vão 
estender-se pelo espaço de três meses, culminando na semana de 22 de 
abril, com a transferência desta Assembléia para uma das aldeias dos índios 
maxacalis. 

Queremos fazer de tão importante momento o encontro deste País consigo 
mesmo, através de sua origem e de sua história. 

ACORDO DE LIDERANÇAS 
Os Deputados abaixo assinados, membros do Colégio de Líderes, 

deliberam solicitar o regime de urgência para a tramitação do Projeto de Lei 
n° 755/99, de autoria do Governador do Estado, que cria o Instituto de Terras 
de Minas Gerais. 

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 1999. 
Mauro Lobo, Vice-Líder do PSDB - Bené Guedes, Líder do PDT - Sebastião 

Navarro Vieira, Líder do PFL - Djalma Diniz, Líder do PSD - Adelmo Carneiro 
Leão, Vice-Líder do PT- Olinto Godinho, Líder do PTB - Luiz Fernando Faria, 
Líder do PPB - Paulo Pettersen, Líder da Maioria - Carlos Pimenta, Líder da 
Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças, deliberando solicitar que o 

Projeto de Lei n° 755/99, do Governador do Estado, tramite em regime de 
urgência, conforme o pedido expresso na Mensagem n° 73/99, e, nos termos 
do§ 2° do art. 272 do Regimento Interno, decide: 

- atribuir regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 755/99, que 
.; cria o Instituto de Terras de Minas Gerais. Assim sendo, o projeto passa a I 
o tramitar em conformidade com o art. 208, c/c o art. 102, do Regimento J 
~ Interno. ::., 
=I 
-~_ 
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Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 1999. 
Durval Ângelo, 2°-Vice-Presidente no exercício da Presidência. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) - Parecer da Comissão Especial 

sobre a indicação, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. José 
Felipe Motta para Diretor-Geral da CODEVALE. A Comissão Especial opina 
pela aprovação do nome. Com a palavra, para discutir o parecer, o Deputado 
Carlos Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje, na 
parte da manhã, há a última reunião na Assembléia Legislativa, e 
provavelmente deveremos encerrar os nossos trabalhos ainda hoje. E temos 
em mãos uma solicitação do Governador do Estado à época, o Dr. Newton 
Cardoso, fazendo a indicação do nome do Dr. José Felipe Motta para o cargo 
de Diretor-Geral da CODEVALE. 

Na última reunião, alguns Deputados aqui presentes fizeram o 
encaminhamento favorável e outros apresentaram algumas dúvidas com 
relação à atuação do Dr. José Felipe, que poderiam atrapalhar a sua 
indicação para a CODEVALE. Não falo aqui em nome do meu partido, 
mesmo porque ele se encontra dividido quanto a essa indicação, mas, em 
meu nome, gostaria de dizer que, antes de fazer qualquer consideração a 
respeito da indicação do Dr. José Felipe, entendo que a CODEVALE 
necessita de um amplo trabalho de reestruturação. É um órgão virtualmente 
importante, e digo "virtualmente" porque, na verdade, nunca foi dada à 
CODEVALE a oportunidade de desenvolver as suas ações, de apresentar um 
programa de desenvolvimento específico para o Jequitinhonha. É um órgão 
que, até então, somente serviu como um verdadeiro cabide de empregos. 
Pessoas ligadas ao Governo, que precisavam ser indicadas para fazer parte 
do "status" do Governo do Estado, iam para a CODEVALE e ali ficavam sem 
apresentar o trabalho necessário ao desenvolvimento da região. 

Tomo como parâmetro na minha fala um órgão com a mesma estrutura, da 
mesma importância, um órgão irmão, que é a SUDENOR, no Norte de Minas. 
E a SUDENOR, pelo contrário, sempre desenvolveu um trabalho atuante, 
presente, sempre foi importante na elaboração de projetos, no suporte 
técnico aos pequenos produtores rurais, às associações comunitárias, 
principalmente rurais, do Norte de Minas. E a CODEVALE, que pertence a 
uma região vizinha, sempre capengando, "de pires na mão", servindo muito 
mais para dar sustentação às caravanas demagógicas de partidos políticos 
que levantavam a bandeira do Jequitinhonha em época de eleição, mas que, 
na verdade, nunca prestaram um serviço útil e importante ao povo dessa 
região. As informações que eu tenho vieram até a mim por meio de Prefeitos, 
de Deputados, principalmente do Deputado Márcio Kangussu, e mostram-nos 
que o Dr. José Felipe Motta é um homem que tem um passado de 
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realizações que o credencia a investir-se da importância do cargo. É 
exatamente disso que estamos precisando. Precisamos de pessoas que 
façam, que tenham experiência e que mereçam a credibilidade de Prefeitos e 
lideranças políticas do Jequitinhonha. Vamos dar o nosso parecer e o nosso 
voto favorável à indicação do Dr. José Felipe Motta, mas gostaríamos de 
fazer uma ressalva ao Deputado Márcio Cunha, que está aqui presente e que 
encaminhou também favoravelmente à indicação do Dr. José Felipe. Nossa 
ressalva é a seguinte: estaremos acompanhando a atuação desse cidadão e, 
depois de um determinado período, gostaríamos que as autoridades e 
lideranças políticas do Jequitinhonha encaminhassem à Casa um relatório de 
seu trabalho. Se as expectativas se confirmarem, se as esperanças do povo 
do Jequitinhonha se confirmarem, voltaremos a esta tribuna para mostrar a 
importância da indicação do Dr. José Felipe. Mas, se a expectativa for 
inversa e negativa, esta Casa terá a responsabilidade de questionar o seu 
trabalho e de trazer as aspirações do povo do Jequitinhonha, mostrando que 
estamos dando um passo em falso e que estaríamos contribuindo, de certa 
forma, para um crescimento negativo ou para atrapalhar o progresso da 
região do vale do Jequitinhonha. Concedo aparte ao Deputado Ermano 
Batista. 

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Ilustre Deputado Carlos 
Pimenta, quero, neste momento, associar-me a V. Exa. para fazer a apologia 
das qualidades do Dr. José Felipe. Falo de cátedra porque ele é meu 
adversário político na cidade, onde foi Prefeito. Exerceu seu mandato com 
probidade, com muitas realizações, e isso, sem dúvida alguma, o credencia e 
nos autoriza a acreditar que ele exercerá um excelente mandato à frente da 
CODEVALE. Parabenizo V. Exa. por esse reconhecimento e declaro, de 
público, que meu voto é pela sua indicação. 

O Deputado Carlos Pimenta*- Depois do testemunho- não se trata nem de 
um pronunciamento, mas de um testemunho- dado por V. Exa., que é votado 
na cidade onde ele foi Prefeito e naquela região, também nós, Deputado 
Ermano Batista, vamos votar favoravelmente. Mas fica este alerta porque 
quem conhece as potencialidades daquela região entende que o 
Jequitinhonha é muito mais importante para o Estado por isso do que 
simplesmente por ser uma região apregoada em verso e prosa 
principalmente por partidos políticos e exploradores. Podemos, portanto, 
avaliar a extensão de nossa responsabilidade nesta manhã. 

Assim, nesta manhã, ao fazer uma solicitação pública aos Prefeitos, aos 
Vereadores e às lideranças da região, para que acompanhem "pari passu" o 
trabalho que será feito na CODEVALE, para que não erremos novamente e 
para que ela não volte a ser o que sempre foi: um cabide de empregos, um 
quebra-galhos do Governo do Estado para este fazer os seus 
apadrinhamentos políticos, vendo a CODEVALE muito mais como um 
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estoque de pessoas para cumprir compromissos políticos do que como 
um órgão importante para o efetivo desenvolvimento do Jequitinhonha. O 
nosso voto, no entanto, é favorável, e espero que o PSDB também possa agir 
dessa forma, para darmos a nossa contribuição de desenvolvimento àquela 
região. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o parecer, o Deputado Hely 
Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Voltamos à tribuna para analisar o nome do 
Sr. José Felipe Motta, indicado para o cargo de Diretor-Geral da CODEVALE. 

Queremos fazer uma análise pessoal, porque não temos um consenso 
ainda no PSDB relativamente a esse assunto. É uma prerrogativa do Poder 
Legislativo fazer a sabatina e analisar o indicado na comissão temática e, 
depois, em Plenário, que é soberano. Um parlamentar já comentou que o que 
se decide nas comissões deve ser referendado aqui. Nem sempre, porque, 
durante a tramitação, podem ocorrer fatos novos. 

Quanto à indicação do nome do Sr. José Felipe Motta para ocupar o cargo 
de Diretor-Geral da CODEVALE, houve algumas restrições, devido a 
informações não comprovadas. Mas este parlamento tem de ser consciente e 
não fazer análise política, dar um veredicto político-partidário nem manifestar-
se por nenhum tipo de conotação suspeita. Devemos nos basear nos fatos 
como se fôssemos Juízes, ao examinarem os autos. 

Endosso as palavras do ilustre Deputado Carlos Pimenta, que me 
antecedeu e observo as palavras do Líder, Deputado João Leite, que disse 
que não podemos ser apressados para fazer um julgamento. Primeiramente, 
é necessário que a indicação transite, como ocorreu aqui. Então, até que se 
prove o contrário, embora o tempo tenha sido exíguo muitas vezes, 
aprovamos o nome do Sr. José Felipe Motta, que já prestou serviços ao vale 
do Jequitinhonha como Prefeito. Existem contraditórios. O Tribunal de Contas 
não foi favorável à sua indicação. Ao mesmo tempo, de dois dias para cá, foi 
estabelecido que se procurasse qualquer deslize, qualquer ato que o 
desabonasse, para ser apresentado a esta Casa. Como até agora nada 
chegou e é momento de votar, votamos favoravelmente ao nome do Sr. José 
Felipe Motta. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o parecer, o Deputado 
Márcio Cunha. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, venho a esta 
tribuna para dizer que temos de sempre defender e enaltecer o que é justo. 
Quero lembrar que a comissão especial que foi designada pela Mesa para 
sabatinar o indicado para o cargo de Diretor-Geral da CODEVALE, José 
Felipe Mata, pôde analisar e sabatiná-lo, aprovando-o com um indicativo 
incontestável, ou seja, de que esse senhor tem competência suficiente para 
assumir a direção geral da instituição. 
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Além de fazer essa defesa sob o aspecto técnico, quero dizer da 

competência desse cidadão para estar à frente da CODEVALE, não só por 
sua atuação como Prefeito de Minas Novas, como também por conhecer bem 
a região, tendo, sem dúvida nenhuma, suas raízes fincadas ali. Mais do que 
isso, quero falar das qualidades pessoais de José Felipe Mota Coelho. Tive 
oportunidade de conhecer grande parte de sua família e de saber de pessoas 
que estão no vale do Jequitinhonha há bastante tempo que ele tem prestado 
relevantes serviços àquela terra e àquela gente. Portanto, quero afiançar a 
V.Exas. que votar a favor da indicação de José Felipe Mota Coelho para a 
direção da CODEVALE é, antes de tudo, praticar justiça e salvaguardar os 
direitos maiores do Estado, é ter alguém capaz de fazer um trabalho perfeito. 

Nesta fase da discussão, gostaria de encaminhar favoravelmente à 
indicação de José Felipe Mota Coelho, para que possamos votar essa 
matéria hoje. Lembramos que essa indicação está aqui há bastante tempo. 
Esperávamos que pudéssemos ter uma oportunidade para votar a aprovação 
desse nome. 

Quero dizer ainda sobre as questões levantadas a respeito do 
comportamento de José Felipe Mota Coelho. Fui atrás de tudo aquilo que foi 
levantado. Procurei informar-me e posso afiançar, por tudo que vi, que ouvi e 
pela documentação que tenho, que o Sr. José Felipe Mota Coelho é uma 
pessoa de bem, íntegro e tem competência para exercer esse cargo. Em 
relação a outras denúncias, gostaria de analisá-las, de ser convencido 
daquilo de que até o presente momento não me convenceram. 

O Deputado Tadeu Leite, na última reunião, quando tivemos oportunidade 
de fazer uma análise dos fatos, disse muito bem que estamos diante muito 
mais de uma questão regional, de uma questão abordada em Minas Gerais, 
do que propriamente da questão do mérito. É importante que os Deputados 
tenham consciência disso. 

Mais uma vez, quero salientar que não tive a oportunidade nem a sorte de 
ser votado no Município de Minas Novas. Falo com absoluta isenção. Não 
estou aqui defendendo José Felipe Mota Coelho por ser meu correligionário. 
Ele não foi meu eleitor. Conheço sua família e procurei pesquisar seu 
passado, suas ações e suas atitudes. Estou defendendo essa indicação, na 
certeza de que iremos fazer justiça. 

Quero dizer aos companheiros Deputados que fazer justiça é votar 
favoravelmente à indicação de José Felipe para a CODEVALE. 

Sr. Presidente, gostaria, mais uma vez, de agradecer a oportunidade e 
colocar-me à disposição dos companheiros. Tenho a documentação, 
mostrando que o assunto está "sub judice", que ele não concorda com as 
multas impostas pelo Tribunal de Contas. Foi contratada uma auditoria 
particular, exatamente para demonstrar que as obras que estavam sob 
suspeição foram totalmente realizadas. Existe até um parecer da SEAM, do 
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qual vou ler um trecho da fi. 44: "Quanto à aplicação de verbas na 
execução de obras, somos de parecer que a situação é normal, sem 
problemas. Conclusão: Em face do exposto, entendemos que os recursos 
concedidos por esses convênios foram satisfatoriamente aplicados". 
Portanto, contra fatos, não pode haver argumentos. Aqui estão os fatos. 

Estamos aqui justificando e mostrando, com documentação, que as 
denúncias, as críticas, de que o Sr. José Felipe tem sido alvo serão, sem 
dúvida alguma, apuradas especialmente pela justiça comum. Portanto, ele 
tem total competência para exercer esse cargo. E mais do que isso: posso 
afiançar, por tudo que pesquisei, que ele tem condições morais e éticas para 
conduzir a CODEVALE, essa importante empresa governamental que 
necessita estar à frente dos problemas, especialmente do vale do 
Jequitinhonha. Então, Sr. Deputados, votar ratificando o que a Comissão 
Especial fez ao sabatiná-lo e aprovar o seu nome é, na verdade, praticar 
justiça neste Plenário. É dessa forma, Sr. Presidente, que fazemos o nosso 
encaminhamento. 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Não há outros oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de plano, que não 
há "quorum" para a votação da matéria. 

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Júlio- Sr. Presidente, solicito que seja feita a chamada 

para recomposição de "quorum". 
O Deputado Fábio Avelar- Antes de se fazer a recomposição de "quorum", 

gostaria de agradecer a V. Exa. a palavra e dizer que nesta manhã ocupo 
este microfone apenas para cumprimentar a minha cidade natal, Lagoa 
Santa, que hoje completa 61 anos. Ela é uma terra querida, é a minha terra 
natal. Gostaria de reverenciar a memória do meu pai, o ex-Prefeito Lindouro 
Avelar, que comandou o destino dessa cidade por cinco mandatos. 

Gostaria de, na pessoa do Prefeito da cidade, Genesco Aparecido de 
Oliveira, mandar o meu abraço especial a todos os nossos amigos, a todos 
os nossos conterrâneos. Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para 
cumprimentar também as cidades de Mateus Leme e Brumadinho, por meio 
de seus Prefeitos, Niceu Apolinário e Neri Braga, e toda a população dessas 
cidades, que, juntamente, com Lagoa Santa, hoje também contemplam 61 
anos. Portanto, a essas cidades e a toda a sua população, meus parabéns e 
meu abraço. Obrigado. 

o Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados, para recomposição de "quorum". 

o Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
o Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para votação. 
o Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira) -Com a palavra, para encaminhar 
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a votação do parecer, o Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, o Governo estadual vem tomando algumas medidas nos últimos 
dias, medidas duras, mas necessárias. Algumas apuradas pelo próprio 
Governo, outras denunciadas pela Oposição. Por mais que reconheçamos a 
lisura, a seriedade do Governo, a postura séria que o Governo vem tomando, 
reconhecemos que essas medidas deixam algumas seqüelas, alguns 
desgastes para o Governo. 

Assistimos, recentemente, ao escândalo da ADEMG, o qual o Governo já 
vinha apurando há quatro meses e que chegou a público pela Oposição, pelo 
PSDB. Em virtude dessas apurações do Governo, ficaram evidenciadas 
irregularidades nesse órgão, e toda uma diretoria teve de ser exonerada pelo 
Governo por esse motivo. Assistimos a um enorme processo de desgaste 
com licitações dirigidas, com empresas que participavam dessas licitações já 
com cartas marcadas e outras irregularidades que não vieram a público, mas 
que estão presentes na auditoria do próprio Governo, como a questão das 
entradas no Mineirão, das ofertas de bilhetes. 

O que vimos foi que o Governo agiu rápido. Assim que essas questões 
vieram a público, exonerou toda a Diretoria da ADEMG. Não foi um processo 
fácil. Foi um processo difícil que expôs, de alguma forma, a público, 
divergências na condução, e mostraram a postura ética que se exige do 
Governo. 

É elogiável a medida do Itamar Franco, mas acredito que isso poderia ter 
sido evitado. Poderíamos, no caso da ADEMG, ter evitado que o Governo 
sofresse esse desgaste. 

O outro desgaste foi na questão da CASEMG. Num momento em que os 
servidores públicos ainda não receberam integralmente o 13° salário do 
Governo Azeredo, só receberam 50% e receberão 50% no 13° salário deste 
ano, a CASEMG pagou 14° salário. De alguma forma, a diretoria foi cúmplice 
nesse processo todo. Todos nós lemos nos jornais a carta do Presidente 
desse órgão justificando e saudando os servidores no processo ali 
denunciado. 

De novo, o Governo agiu rápido, tomou uma postura correta, deu uma 
resposta à sociedade que cobrava ética, que cobrava moralidade. Mas 
acredito que alguns desgastes ficaram. Isso poderia ter sido evitado. 
Sabemos claramente a composição desse grupo, a qual grupo do Governo 
pertencem os exonerados da ADEMG, como também os exonerados da 
CASEMG. Sabemos que esse grupo não tem dado demonstração de postura 
ética em outros assuntos públicos. Esse grupo expôs o Governo, novamente. 
Acho que esse conflito, que sabemos latente dentro do Governo, veio a 
público nesses dois episódios. É importante que o Governador Itamar Franco 
não tenha titubeado, não tenha hesitado em fazer mudanças. É interessante 
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um paralelo com o Governo anterior. Tivemos aqui dezenas e dezenas 
de denúncias que eram feitas pelo próprio Poder Legislativo, até por 
Deputados da base do Governo, em apurações, em comissões 
parlamentares de inquérito, que não abalavam nem tocavam o Governo 
anterior. Ele também carregava vários conflitos internos, porque tinha uma 
composição heterogênea na condução dos assuntos do Estado, mas não 
vimos medidas práticas em momento nenhum. Eu mesmo fiz parte da CPI do 
Sistema Carcerário, e tantas e tantas irregularidades denunciadas em um 
processo licitatório, em um processo de construção de estabelecimentos 
penais, em um processo da alimentação dos presos não abalavam o 
Governo. 

Denunciamos também o desrespeito aos direitos humanos, as torturas, 
inúmeros servidores públicos, e também nenhuma medida foi tomada. A 
questão do Beiramar, que está estourando agora e para a qual está sendo 
exigida providência, foi uma das que estiveram presentes na CPI do Sistema 
Carcerário, tanto é assim, que estivemos lá uma semana depois da fuga do 
Beiramar, e aquele Delegado que depôs aqui ontem, que estava como 
Delegado de permanência na fuga do Beiramar, foi o mesmo Delegado que 
quis impedir que a CPI entrasse no DEOESP. Só tivemos acesso a partir de 
uma atitude firme deste Deputado e também do Presidente da Comissão, 
porque, se não, não entraríamos lá. Foi o mesmo que veio depor aqui e que 
lá demonstrou claramente que não tem aquele compromisso com a verdade 
que ele aqui denunciou. Então, no Governo anterior, assistimos 
passivamente a tudo isso, e não era tomada nenhuma medida prática, 
nenhuma questão era encaminhada de forma suficiente pelo Governo, de 
forma esclarecedora pelo Governo. 

Tivemos um outro episódio, que foi o da EMA TER, que é sintomático. Na 
exoneração da EMATER, o Governador se referiu a um caso pretérito de 
denúncias que estão sendo apuradas contra o ex-Prefeito daquele município 
pela Câmara Municipal. Mas o Governador cobrou o quê do seu ocupante de 
cargo de confiança? Não cobrou só postura presente, cobrou um passado, 
cobrou uma trajetória. Houve a demissão do primeiro suplente do Senador 
Alencar por um fato ocorrido no passado, mesmo se sabendo de toda a boa 
ligação que o Governador tem com o Senador José de Alencar. Ele teve essa 
postura e essa firmeza. Realmente, tomou e exigiu providência. 

Hoje, estamos com outro caso, que é o da CODEVALE. Quero que 
reflitamos sobre isso. Quero que reflitamos uma coisa muito simples. Não 
quero fazer prejulgamento. Há, sim, suspeita sobre o indicado para a 
CODEVALE. Há suspeita sobre o indicado. Então, se existem essas 
suspeitas, não vamos expor novamente o Governo a uma situação 
constrangedora. Para quê essa nomeação? Para quê a Assembléia aprovar 
isso? O mais prudente é que analisemos essa questão, ou - quem sabe? 
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queiramos que, em janeiro do ano que vem, em fevereiro do ano que 
vem, o Governador tenha de agir da mesma forma como agiu na questão da 
ADEMG, da mesma forma como agiu na questão da CASEMG ou na questão 
da EMATER? Vemos que essas exonerações correspondem a um grupo 
político vinculado ao Vice-Governador. Isso é o que hoje estamos vendo aqui. 
Um indicado do Vice-Governador, na interinidade do Governador, que estava 
viajando. Acho prudente esperar. 

O Deputado Márcio Cunha referiu-se à multa de um dos processos. Temos 
outro em que o Tribunal indica que o calçamento não foi feito; temos ainda o 
processo de duas estações de tratamento, que, das duas, só uma foi 
construída, e temos novas definições do Tribunal a respeito de contas. 

Passei ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Líder do Governo, outras 
denúncias que não vou tornar públicas, porque ainda não foram apuradas. 
Foram encaminhados ao nosso gabinete fax de Capelinha, de Minas Novas e 
de outras localidades. Não vou tornar as denúncias públicas, para não dar 
um atestado de desonestidade ao ex-Prefeito, nem o contrário. 

Temos de ser prudentes. Não podemos expor o Governador a um quarto 
desgaste diante da sociedade. Aqui vale o velho ditado: "Não basta à mulher 
de César ser honesta. Ela tem de parecer honesta". Para ocupar um cargo 
público, essa máxima é importantíssima. Pelo menos, essa é a postura do 
atual Governo, ou, pelo menos, essa é a compreensão que estamos tendo 
dele. Nossa preocupação com a ética é para preservar o Governo. 

Assim sendo, encaminho contrariamente à votação. 
Questão de Ordem 

O Deputado Durval Ângelo - A minha questão de ordem é sobre o processo 
de votação. Indicação é uma questão nova para nós, veio por intermédio de 
uma emenda do Deputado Miguel Martini. É recente na Constituição do 
Estado e começou a ser praticada este ano. 

Peço esclarecimento à Mesa a respeito do processo de eleição. O 
Regimento estabelece o voto secreto para a cassação de licença do 
parlamentar, quando ele é denunciado pelo Tribunal de Justiça e em caso de 
rejeição de contas do Governador. O voto secreto é para impedir que haja 
pressão do Governo no momento da votação. 

Existe também o processo nominal, que é corriqueiro entre nós. Pode ser 
simbólico ou pelo painel eletrônico, permitindo, ainda, que explicitemos nossa 
posição. 

cr.-~~ Ontem, assistimos à insistência do PSDB e do PFL em que a votação das 
_ taxas fosse aberta, para que a sociedade conhecesse o voto de cada 
:;; Deputado. Isso é correto. É o voto público assumido. 
-~ Gostaria de saber da Mesa se a matéria que agora discutimos vai ser I 

votada pelo voto secreto ou pelo nominal. A exigência é que obtenha 39 "sim" 1 o 
~i ou que 39 Deputados estejam presentes? J 
-~-------------------------
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O Sr. Presidente - Informo ao Deputado Durval Ângelo que a votação 

será feita de acordo com o art. 261 do Regimento Interno. 
2a Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1a Fase, a Presidência 
passa à 2a Fase da 2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da 
matéria constante na pauta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria de fazer um protesto 

contra a direção da Casa. Não é possível que um membro da Mesa assuma 
a Presidência e faça obstrução. 

Fica meu protesto, porque, dessa forma, a cada dia que passa, estamos 
tendo mais dificuldade com essa Mesa Diretora. Não podemos continuar 
admitindo que um membro da Mesa faça obstrução, querendo conduzir da 
maneira que quer a votação nesta Casa. Fica meu protesto. 

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

Coelho, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o 
Projeto de Lei n° 581/99 seja apreciado em último lugar. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Eduardo Hermeto, em que solicita a inversão da pauta desta reunião, de 
modo que o Projeto de Lei n° 279/99 seja apreciado logo após o Projeto de 
Lei n° 418/99. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Tendo em vista que as 
matérias seguintes necessitam de "quorum" qualificado para votação, a 
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados, para recomposição de "quorum". Com a palavra o Sr. Secretário. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 47 Deputados. Não há 

"quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à Constituição, 
mas há número regimental para a votação das demais matérias constantes 
na pauta. 

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 418/99, do Tribunal de Justiça, 
que altera o Plano de Carreira dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário e 
dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opinou pela 
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Emendado em 
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina 
pela aprovação da Emenda n° 1. 

-Vem à Mesa: 
ACORDO DE LIDERANÇAS 

A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam em que sejam 
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recebidas duas emendas ao Projeto de Lei n° 418/99. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e atribui às Emendas os n°s 

2 e 3. 
Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 
-As emendas recebidas são as seguintes: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 418/99 
EMENDA N° 2 

Dê-se à cláusula de vigência a seguinte redação: 
"Art. 1 O - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 

seus efeitos a 4 de junho de 1998, no que se refere aos itens de incorporação 
previstos no art. 5° desta Lei.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Colégio de Líderes 
Justificação: Trata-se, no caso, de alteração da cláusula de vigência, para 

adequação dos dispositivos do projeto aos preceitos da Emenda à 
Constituição n° 19, de 4 de junho de 1998. 

EMENDA N° 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... -A implantação desta lei não acarretará aumento de despesas para 

o Estado nem acréscimo, a qualquer título, ou redução, na remuneração dos 
atuais servidores do Poder Judiciário.". 

Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Colégio de Líderes 
Justificação: Faz-se necessária a inclusão de cláusula em que se tenha 

disposição expressa proibindo o acréscimo de despesas na implantação do 
disposto na lei, especialmente nos tempos atuais, em que as contas públicas 
apresentam um significativo percentual de recursos sendo destinados ao 
pagamento de despesas com pessoal. 

O Sr. Presidente (Deputado Gil Pereira)- Nos termos do§ 4° do art. 189 do 
Regimento Interno, as emendas serão votadas independentemente de 
parecer. Com a palavra, para encaminhar a votação do projeto, a Deputada 
Elaine Matozinhos. 

A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, estamos hoje encaminhando a votação do Projeto de Lei n° 418, 
ao qual apresentamos a Emenda n° 1, com o seguinte teor. (- Lê:) 

"Para provimento do cargo de Oficial de Justiça Avaliador nas comarcas de 
entrância final e especial, será exigida a graduação em curso superior, nos 
termos de resolução do Tribunal de Justiça. 

Parágrafo único - Fica dispensada a graduação referida no "caput" aos 
servidores em exercício da função de Oficial de Justiça Avaliador das 

~----------------------------------~ 
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comarcas de entrância final e especial". 

A nossa justificativa para apresentação da emenda, Srs. Deputados, veio 
em decorrência de procedimento já realizado pelo Tribunal de Justiça, que no 
último concurso exigiu a graduação em curso superior para os Oficiais de 
Justiça. Nós, que militamos no âmbito da justiça, sabemos o que representa 
para cada pessoa que está em sua casa receber um Oficial de Justiça que 
vai até lá, na maioria das vezes, para efetuar uma intimação ou uma 
avaliação. Mas a pessoa que está recebendo esse procedimento da justiça 
fica apreensiva por muitas razões, e é importante, fundamental em nosso 
entendimento, que esse Oficial, que espelha a imagem da justiça para o 
cidadão naquele momento, em sua casa ou no fórum, tenha curso superior, 
nas comarcas finais e na comarca especial. É um espelho da nossa justiça e 
é de fundamental importância, de forma especial para os advogados que 
atuam junto ao Poder Judiciário. Por isso, entendo que é necessária a 
aprovação da Emenda n° 1. 

Gostaria ainda de reafirmar que esse foi o procedimento adotado pelo 
Tribunal de Justiça por ocasião do último concurso. Lembramos também que 
é um anseio da Associação dos Oficiais de Justiça que, dentro da nossa 
proposta, como está estabelecido no parágrafo único, os que se encontram 
em exercício e não são graduados em direito sejam absorvidos e não tenham 
nenhum prejuízo em sua carreira. Portanto, fica aqui o nosso apelo a cada 
parlamentar para que vote pela aprovação da Emenda n° 1, que teve, por 
ocasião dos estudos na comissão, parecer favorável. Nosso entendimento é 
que, sem sombra de dúvida, ele tem também o apoio do próprio Tribunal de 
Justiça, uma vez que foi uma medida adotada por ocasião do último 
concurso. Muito obrigada, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitada. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
leitura da Emenda n° 2. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha)-(- Lê:) 
-A Emenda n° 2, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada anteriormente. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2, sem parecer. Os 

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à 
leitura da Emenda n° 2. 

O Sr. Secretário-(- Lê:) 
-A Emenda n° 3, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada anteriormente. 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3, sem parecer. Os 
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 418/99 
na forma do vencido em 1° Turno, com as Emendas n°s 2 e 3. À Comissão 
de Redação. 

Declarações de Voto 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Queria, nesta oportunidade, enaltecer a 

importância dessa conquista para os funcionários da justiça e o trabalho 
desenvolvido pelo corpo técnico desta Casa e pelos parlamentares, por meio 
das comissões temáticas pelas quais esse projeto foi examinado. 

Esperamos, da mesma forma, ver essa conquista agora alcançada pelo 
Poder Judiciário, o mais brevemente possível, ser estendida ao Poder 
Executivo. Muito obrigado. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a luta dos 
servidores do Judiciário por esse novo plano é antiga, envolve dois ou três 
anos de discussão interna, com alguns momentos de tensão, de conflito, de 
certas limitações. 

É importante que esse plano tenha sido aceito, aprovado e transformado 
em lei neste Governo. Houve um ruído nos últimos 15 dias que, felizmente, 
foi superado com a intervenção direta do Presidente da Assembléia. Quero 
destacar o esforço do Deputado Anderson Adauto para que essa negociação 
culminasse no que estamos vendo hoje. 

Gostaria de registrar também que o próprio Governador Itamar Franco 
interferiu, manifestando que o Poder Judiciário é autônomo e teria o direito de 
ser administrado segundo essa autonomia. 

Ontem, à tarde, por meio de grande esforço e muitas articulações, foi-nos 
dado sinal verde pelo próprio Governador Itamar Franco, talvez até 
contrariando avaliações de algumas áreas técnicas do Governo. 

Por fim, quero parabenizar os dois sindicatos, o da primeira e da segunda 
instância, que conduziram, com muita firmeza, com muita defesa da 
categoria, mas com cordialidade, o convencimento dos Deputados. Todos 
ganham, mas, mais do que tudo, ganha o processo de democracia, por 
termos um Judiciário autônomo, independente, que realmente promove a 
justiça na sociedade, diferentemente do que está acontecendo em nível 
nacional, cujo Poder Judiciário está amordaçado e cerceado. 

-
~j Gostaria de solicitar, Sr. Presidente, que, neste esforço que estamos 
~ despendendo, ainda hoje, na parte da manhã, votássemos a redação final 
"'i desse projeto. 
:_~I O Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, quero, em nome do PSB, 
< dizer que é necessário que o Estado produza serviços de boa qualidade para 

~o-_ a sociedade, para o contribuinte. Mas, para tanto, é necessário que se I 
_ valorizem os servidores públicos. Para isso, nada mais importante do que o 
~' plano de carreira. J 
~~_ _____ _ 
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Hoje, os servidores efetivos do Poder Judiciário conquistam mais esse 

avanço, que achamos ser de primordial importância para que melhorem e se 
qualifiquem os serviços de que os cidadãos precisam e merecem. 
Precisamos avançar mais, porque os servidores da saúde precisam de um 
plano de carreira, os servidores da educação precisam de um plano de 
carreira. Por isso, acho que as alianças que se fazem em torno de um projeto 
fazem combinar vitória e sucesso. O Sindicato dos Servidores Públicos do 
Estado de Minas Gerais tem tido um papel extremamente importante. O 
Governo de Minas Gerais tem sido sensível, tem dado a importância que o 
servidor merece, que a sociedade merece. 

O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de 
fazer justiça a diversos Deputados, às diversas comissões que trabalharam 
intensamente nesse projeto. Quero, sem destacar nenhum Deputado, 
cumprimentar todos os que, de forma direta ou indireta, contribuíram para 
que chegássemos ao término desse trabalho. 

Quero, ainda, prestar um testemunho pessoal sobre o respeito, o 
profissionalismo dos servidores da justiça, que souberam lidar, com espírito 
público, com as divergências surgidas entre a Corte Superior, os sindicatos e 
a comissão que foi designada para acompanhar o desenvolvimento do 
projeto. Souberam respeitar a opinião desta Casa. Portanto, foi um dos 
processos mais bonitos de que participei. Parabéns a vocês, servidores do 
Tribunal. Continuem contando com esta Casa. 

O Deputado João Leite - Votamos favoravelmente ao projeto. Queremos 
elogiar essa conquista dos servidores do Poder Judiciário. Creio que é uma 
modernização da carreira. Especialmente, gostaria de elogiar o 
acompanhamento que os servidores deram ao projeto nesta Casa. É um 
projeto que merece ser aprovado. Foi discutido nas comissões com muito 
cuidado. Demorou a ser aprovado no Plenário porque, lamentavelmente, 
entrou um "boeing" em sua frente. Esse projeto merece ser aprovado. Passou 
pelas comissões, pela apreciação do Plenário, entrou de maneira correta 
nesta Casa, teve a participação dos servidores e dos Deputados, por isso 
votamos favoravelmente a ele. Estão de parabéns os servidores, que 
estiveram presentes em todos os momentos. Demorou um pouco, mas está 
aí a vitória merecida. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaríamos de 
informar aos servidores da justiça que o PFL, embora pouco presente neste 
Plenário, recebeu orientação para votar favoravelmente ao projeto. Nas 
comissões, o PFL votou favoravelmente ao plano de carreira de vocês. 
Gostaria de parabenizá-los, porque sabemos da importância de termos um 
poder público forte, sobretudo uma justiça forte, para que o cidadão possa 
confiar em alguma coisa. A justiça, sem dúvida nenhuma, é a instituição que 
deve ter mais credibilidade para a população de um país. Parabéns a vocês, 
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que conquistaram hoje essa vitória. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Quero manifestar minha satisfação e da 
Bancada do PSD por ter votado favoravelmente a esse projeto. Desde o 
início, acompanhamos de perto a tramitação do Projeto de Lei n° 418/99. Não 
poderia ter sido melhor esta Casa Legislativa ter resgatado aquilo a que o 
servidor do Poder Judiciário, realmente, tem direito. 

A minha vida, durante 30 anos de advocacia, sempre consistiu em um elo 
muito cordial, muito fraterno com os servidores do Poder Judiciário. Neste 
momento, quero parabenizá-los todos. Hoje, esta Casa presta-lhes 
homenagem, resgatando aquilo de que realmente vocês são merecedores. 
Parabéns! 

O Deputado Agostinho Silveira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, em nome do PL, gostaria de dizer quanto foi importante o 
trabalho feito pela Assembléia nesse projeto de lei que veio regulamentar a 
situação dos servidores da justiça de Minas Gerais. 

Não poderia deixar de registrar, nos anais desta Casa, o excelente trabalho 
do relator da matéria na Comissão de Justiça, Deputado Ermano Batista, e 
render-lhe minhas homenagens. Com muita sensibilidade, ele fez um parecer 
que foi ao encontro do direito dos servidores, contemplando-os com justiça, 
fazendo com que Minas desse a eles aquilo que lhes é devido. 

Da Comissão de Justiça em diante, o processo tramitou, foi discutido em 
todas as comissões. E os funcionários, os sindicatos, sempre presentes, 
buscando o que lhes é devido, mas com disciplina, de forma ordeira, 
respeitando os preceitos da democracia. Portanto, a Casa nada mais fez do 
que simplesmente reconhecer o que lhes é de direito, mas a vitória pertence 
a vocês. Parabéns. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Gostaria de cumprimentar os servidores 
do Poder Judiciário e dizer da importância dessa conquista. As comissões 
desta Casa têm sido um grande espaço democrático. Gostaria, também, de 
ressaltar o papel da mulher mineira, que, ao lado dos companheiros homens, 
tem contribuído para o avanço do controle social das políticas públicas. 
Vocês é que garantiram esse êxito. Parabéns por essa vitória. O nosso 
compromisso é continuar juntos, ouvindo essa população que, de fato, sabe o 
que é melhor para construirmos essa sociedade com que tanto sonhamos, 
mais justa, mais fraterna, mais igualitária. 

O Sr. Presidente- Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 279/99, do 
Deputado Doutor Viana, que autoriza a renegociação dos créditos do Estado, 
oriundos de contratos da ex-MinasCaixa com produtores rurais. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo n° 1, que apresenta, ao vencido em 1 o turno. Em discussão, o 1 

projeto. Não há oradores inscritos. 
~ -Vêm à Mesa: j' 
;l ____ , --------------------
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SUBSTITUTIVO N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 279/99 
Autoriza o Poder Executivo a negociar e a alienar os direitos e os crédit~s, 

ajuizados ou não, e os bens imóveis da extinta Caixa Econômica do Esta .0 

de Minas Gerais- MinasCaixa- e os adquiridos pelo Estado de Minas Gerars 
no processo de alienação das ações representativas do controle acionário dO 
Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A. - CREDIREAL - e do Banco dO 
Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Capítulo I 

Dos Direitos, Créditos e Bens da Extinta Caixa Econômica do Estado de 
Minas Gerais 

Art. 1 o - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, ceder, renegociar, 
permutar e oferecer em dação em pagamento os bens imóveis, os direitos e 
os créditos remanescentes do processo de extinção da Caixa Econômica do 
Estado de Minas Gerais - MlnasCaixa -, ajuizados ou não, observado 0 

seguinte: 
I - no caso da venda de bem imóvel, excluído o valor da entrada, ern 

montante nunca inferior a 20% (vinte por cento) do valor da proposta, a ser 
pago no ato da assinatura do contrato, a liqüidação do saldo contratual 
poderá ser efetuada em parcelas, até o limite e nas condições estabelecidas 
nesta lei; 

11 - o edital de licitação poderá prever caução para garantia de manutenção 
da proposta, calculada sobre o valor da avaliação, bem como estabelecer 
condições para sua devolução; 

111 - o adquirente receberá o imóvel no estado e nas condições em que se 
encontrar, correndo por sua conta os tributos acaso devidos; 

IV - no caso de o comprador optar pelo pagamento parcelado, fica o Estado 
autorizado a negociar e renegociar os créditos decorrentes do parcelamento, 
nos termos desta lei, caso em que o imóvel será dado pelo comprador em 
garantia hipotecária; 

v - a liberação da garantia hipotecária de que trata o inciso anterior fica 
condicionada ao pagamento integral do valor constante no contrato e aos 
acréscimos legais decorrentes; 

VI - a permuta e a dação em pagamento terão por objetivo prioritário 
atender aos interesses do Estado no caso de quitação de dívida com 
fornecedores e prestadores de serviços, assim como na aquisição de imóveis 
ocupados pelo Estado, visando à redução de despesas com aluguel e outros 
custeios, atendidas as formalidades legais. 

Art. 2° - A cessão, a título oneroso, a negociação e a renegociação de 
direitos e créditos ativos das carteiras habitacional, bancária e rural, em 
cobrança administrativa ou extrajudicial, deverão ser efetuadas nos termos 
desta lei, mediante atualização e, quando for o caso, prévia avaliação e 
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licitação, observado, ainda, o seguinte: 
I - o Poder Executivo fica autorizado a conceder parcelamento dos valores 

relativos a direitos e créditos até o limite e nas condições estabelecidas nesta 
lei, desde que os beneficiários ofereçam uma entrada de valor não inferior a 
1 0% (dez por cento) do valor da proposta ou do contrato; 

11 - os honorários advocatícios não incidirão sobre os créditos em cobrança 
administrativa. 

Art. 3° - A cessão, a negociação e a renegociação de créditos ajuizados 
cujos processos estejam em andamento sujeitam-se ao atendimento das 
seguintes condições: 

I - oferecimento, pelo devedor ou cessionário, de uma entrada não inferior a 
10% (dez por cento) do montante do crédito, atualizado na data da 
celebração do acordo, obedecidos os termos originalmente pactuados e os 
critérios estabelecidos nesta lei; 

11 - na ausência de norma específica, prevista em instrumento próprio, a 
atualização do crédito será feita com base no INPC, acrescido de juros de 
12% a.a. (doze por cento ao ano), ou outro índice que vier a substituí-lo. 

Parágrafo único - Para efeito deste artigo, incumbe à Procuradoria-Geral do 
Estado: 

I - submeter o acordo à autoridade incumbida de firmá-lo em nome do 
Estado e providenciar a sua homologação perante o juízo competente; 

11 - providenciar a baixa do processo, no caso de novação da dívida ou 
extinção da obrigação; 

111 - exigir o pagamento de taxas, emolumentos e custas judiciais e dos 
honorários acaso devidos. 

Art. 4° - No caso de parcelamento da obrigação que venha a constituir 
novação, a cessão, a negociação e a renegociação ficam condicionadas ao 
oferecimento de garantia real ou fidejussória, até o limite do saldo devedor. 

Parágrafo único - A garantia fidejussória a que se refere este artigo poderá 
ser constituída por meio de títulos da dívida pública estadual ou federal, 
tomados pelo seu valor de cotação no mercado, mediante certificação emitida 
pela autoridade competente ou por meio de informativos especializados 
oficiais, ou por fiança bancária, a critério da Secretaria de Estado da Fazenda 
ou da Procuradoria-Geral do Estado, conforme o caso. 

Art. 5° - Para o efeito de alienação, cessão, negociação e renegociação de 
que trata esta lei, serão observadas, ainda, as seguintes regras: 

I - em igualdade de condições com o comprador ou cessionário, o ocupante 
do imóvel ou o devedor terá preferência na aquisição do imóvel ou na 
renegociação ou liqüidação do crédito; 

11 - o Estado será responsável perante o cessionário pela existência do 
crédito, mas não pela situação econômico-financeira e solvência do devedor; 

111 - em se tratando de créditos reais sobre bens imóveis, com garantia 
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hipotecária, sem prejuízo do disposto no art. ao desta lei, a cessão ou 
renegociação não poderá ser feita por valor inferior ao de mercado ou de 
avaliação. 

Art. 6° - Considera-se valor de mercado, para os fins desta lei, o valor 
médio obtido em pesquisa realizada em entidades especializadas na 
comercialização do bem ou do crédito. 

§ 1° - Caso haja divergência entre o valor de mercado e o da avaliação, 
tomar-se-á por base o maior deles. 

§ 2°- Não havendo licitante, os imóveis e os direitos e créditos poderão ser 
renegociados com seus ocupantes ou devedores, desde que os valores 
sejam atualizados nos termos desta lei. 

Art. 7° - Para os efeitos desta lei, fica o Estado autorizado a conceder 
parcelamento do saldo devedor até o limite de sessenta meses, em parcelas 
mensais, trimestrais ou semestrais, respeitadas as características de cada 
crédito e atendidas as demais condições estabelecidas nesta lei e, quando 
for o caso, cumulativamente, as do edital, observado, ainda, o seguinte: 

1 - o saldo devedor será corrigido, mensalmente, mediante a aplicação do 
disposto no inciso 11 do art. 3° desta lei; 

11 - o atraso no pagamento de qualquer parcela por prazo superior a trinta 
dias implica o vencimento automático das parcelas vincendas, podendo o 
crédito ser executado ou o imóvel retomado independentemente de pré-aviso 
ou notificação judicial ou extrajudicial; 

111 - na hipótese de acordo judicial ou renegociação administrativa, sem 
oferecimento de novas garantias, sua aceitação pelo Estado não implica 
novação do crédito, cujo processo de cobrança, no caso de descumprimento 
do contrato, terá prosseguimento normal, procedendo-se a sua execução 
pelos valores originalmente pactuados, inclusive as garantias, se houver; 

IV - o contrato firmado nos termos desta lei deverá estabelecer multa pelo 
seu descumprimento, como penalidade acessória; 

V - em nenhuma hipótese, a parcela terá valor inferior a doze, trinta e seis 
ou setenta e duas Unidades Padrão de Capital - UPCs - ou índice que vier a 
substituí-lo, no caso de o pagamento ser mensal, trimestral ou semestral, 
respectivamente. 

Art. ao- Os direitos e créditos serão atualizados quando ocorrer a cessão, 
negociação, renegociação ou alienação, em conformidade com os termos 
originalmente pactuados ou outros previstos nesta lei, podendo seus valores 
ser recebidos com redução do saldo devedor, nos percentuais a seguir 
determinados, a serem aplicados sobre o montante do crédito atualizado: 

1-40% (quarenta por cento) para pagamento à vista; 
11- 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento em seis parcelas; 
111- 30% (trinta por cento) para pagamento em doze parcelas; 
IV - 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento em vinte e quatro 
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parcelas; 
V- 20% (vinte por cento) para pagamento em trinta e seis parcelas. 
Art. 9° - Para os efeitos do artigo anterior, sem prejuízo da aplicação de 

outros dispositivos previstos nesta lei, os direitos e créditos serão atualizados 
da seguinte forma: 

I - os saldos devedores em conta corrente da carteira bancária, existentes 
na data da liqüidação extrajudicial, terão seus valores atualizados com base 
no INPC, acrescidos de juros de 12% a. a. (doze por cento ao ano); 

11 - os saldos devedores de empréstimos garantidos por notas promissórias 
serão atualizados, a partir da data de vencimento das notas, com base no 
INPC, acrescidos de juros de 12% a. a.( doze por cento ao ano); 

111 -os demais saldos devedores, originários de quaisquer outras carteiras, 
serão atualizados, a partir da data da extinção da autarquia, com base no 
IN PC. 

Art. 10- A realização de licitação para apurar a melhor proposta, de valor 
igual ou superior ao da avaliação ou ao de mercado, sujeitar-se-á às normas 
da Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 9.444, de 25 de 
novembro de 1987. 

Art. 11 - Fica o Estado autorizado a conceder a posse e a propriedade, 
mediante termo a ser inscrito no registro público competente, de imóvel de 
que trata o inciso I do art. 1° desta lei, existente ou edificado em conjunto 
habitado por população de baixa renda, atestado por laudo técnico, desde 
que seu ocupante comprove preencher, cumulativamente, os seguintes 
requisitos: 

I - renda familiar equivalente a um salário mínimo, para família com mais de 
seis pessoas; 

11 - em se tratando de casa, o terreno deverá ter área inferior a 200m2 

(duzentos metros quadrados), e a edificação não pode ultrapassar 50m2 

(cinqüenta metros quadrados). 
§ 1° - Fica excluído da exigência do inciso I o ocupante ou o adquirente 

portador de deficiência física comprovada por laudo de instituição pública ou 
credenciada pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, no âmbito do Estado de 
Minas Gerais. 

§ 2° - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, deverá ser 
comprovado, preliminarmente, que, na data de publicação desta lei, o 
ocupante ou seus herdeiros legais estavam de posse do imóvel havia pelo 
menos dez anos. 

§ 3° - Fica vedada a concessão do benefício de que trata este artigo 
quando ficar comprovado que o titular do direito é proprietário ou promissário 
comprador de outro imóvel urbano ou rural situado no Estado. 

§ 4° - O oficial de registro público, ao lavrar o registro em nome do 
beneficiário, nele deverá consignar que o imóvel não poderá ser vendido ou 

~------------------------~--------~ 
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cedido a terceiros pelo prazo de cinco anos. 

§ 5° - O prazo previsto no parágrafo anterior não se aplica no caso de 
falecimento do titular do imóvel e transferência deste para os herdeiros, 
mantidas as condições previstas nesta lei. 

Art. 12 - As transações autorizadas por esta lei deverão ser formalizadas 
por meio de instrumento firmado pelo Governador do Estado, ou por 
autoridade com poderes por ele delegados, pelo comprador ou pelo 
cessionário ou pelo acordante, ou pelo respectivo representante legal, e por 
duas testemunhas. 

Art. 13 - O disposto nesta lei aplica-se, no que couber, a imóvel 
remanescente do processo de extinção da MinasCaixa, não incluído no 
anexo desta lei, que vier a ser identificado, a créditos a serem recuperados 
ou a imóveis recebidos em dação em pagamento. 

Art. 14 - Em casos omissos ou excepcionais em que não for possível 
atender aos preceitos desta lei e no interesse do Estado, as condições de 
negociação, renegociação, cessão, permuta e alienação, inclusive dos 
percentuais de desconto e prazo de financiamento previstos nesta lei, 
poderão ser alteradas por um conselho composto de Secretários de Estado e 
do Procurador-Geral, designados pelo Governador do Estado, nos termos do 
art. 16. 

Capítulo 11 
Dos Direitos, Créditos e Bens Adquiridos na Alienação das Ações do 

CREDIREAL e BEMGE 
Art. 15 - Fica o Poder Executivo autorizado a negociar e a alienar os 

direitos e os créditos, ajuizados ou não, e os bens imóveis, constantes no 
Anexo 11 desta lei, adquiridos pelo Estado de Minas Gerais no processo de 
alienação das ações representativas do controle acionário do Banco de 
Crédito Real de Minas Gerais S.A. - CREDIREAL - e do Banco do Estado de 
Minas Gerais S.A. - BEMGE - e outros considerados disponíveis, nos termos 
desta lei. 

Art. 16 - A negociação e a alienação dos ativos serão supervisionadas por 
Conselho composto de Secretários de Estado e do Procurador-Geral do 
Estado e executadas, preferencialmente, pelo Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais S.A. - BDMG. 

Art. 17 - Nos termos da regulamentação a ser estabelecida pelo Conselho, 
ficam autorizados: 

1 - a alteração das condições dos créditos, inclusive as dos encargos 
financeiros, de modo a possibilitar o seu recebimento; 

11 - a realização de acordos ou transações, na esfera administrativa ou na 
judicial, para prevenir ou pôr fim a litígio, mediante justificação fundamentada 
do interesse do Estado na liquidação do crédito; 

111 - o estabelecimento de desconto para recebimento de crédito à vista, 
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levando-se em consideração a finalidade, o valor, o prazo e a 
regulamentação específica sobre o crédito, se houver, bem como a situação 
econômica do devedor; 

IV - o recebimento de crédito líquido e certo contra o Estado e suas 
autarquias, decorrente de contratos, na aquisição de imóvel ou na liquidação 
de débito; 

V - a alienação dos ativos a prazo, mediante apresentação de garantias, 
hipótese em que o montante decorrente da alienação obterá tratamento 
específico nos termos desta lei; 

VI - a permuta para aquisição de imóvel destinado à ocupação por órgão do 
Estado; 

VIl - a contratação da cessão de direitos ou créditos do Estado com o 
BDMG, até mediante permuta. 

Art. 18 - Para os efeitos desta lei, os imóveis serão considerados 
disponíveis quando não houver interesse público, econômico e social em sua 
manutenção no domínio do Estado, conforme justificação por meio de laudo 
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. 

Capítulo 111 
Das Disposições Finais 

Art. 19 - A venda, a permuta ou a dação em pagamento ou transferência a 
qualquer título de bens imóveis constantes nos Anexos I e 11 desta lei, 
excetuados os casos previstos em lei, serão precedidas de avaliação e 
licitação. 

Art. 20 - Ficam extintos os direitos e os créditos, ajuizados ou não, de que 
trata esta lei, cujos valores atualizados, na data da sua publicação, forem 
inferiores a R$1.000,00 (mil reais) 

Art. 21 - Fica o Estado isento do pagamento de taxas, custas e 
emolumentos incidentes sobre registro ou averbação de qualquer documento 
relativo a direitos, créditos e imóveis objetos desta lei, relativamente às 
transações em que o ônus for de sua responsabilidade, bem como nos casos 
a que se refere o art. 11 desta lei. 

Art. 22 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de sessenta 
dias, para cumprimento de suas disposições. 

Art. 23 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 24 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1999. 
Anderson Adauto- Eduardo Hermeto- Paulo Piau - Doutor Viana. 
* - Os Anexos foram publicados na edição do "Diário do Legislativo" de 

30.12.99. 
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 279/99 

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo: 
"Art. .... - Os produtores com créditos rurais transferidos ao Estado, em 
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virtude da liqüidação ou da privatização de instituições financeiras, e que 
contem com as garantias securitárias do PROAGRO serão considerados 
adimplentes". 

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 1999. 
João Batista de Oliveira - Carlos Pimenta. 

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 Líderes, acordam em que seja recebida, em 2° turno, 
emenda do Deputado João Batista de Oliveira ao Projeto de Lei n° 279/99. 

Sala das Reuniões, de novembro de 1999. 
Hely Tarqüínio, Líder do PSDB - Antônio Andrade, Líder do PMDB - Bené 

Guedes, Líder do PDT - Sebastião Navarro Vieira, Líder do PFL - Djalma 
Diniz, Líder do PSD - Rogério Correia, Líder do PT - Luiz Fernando Faria, 
Líder do PPB - Carlos Pimenta, Líder da Minoria. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 1999. 
Gil Pereira, 2°-Secretário, no exercício da Presidência. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer desta, foram 

apresentados ao projeto um substitutivo, dos Deputados Anderson Adauto, 
Eduardo Hermeto, Paulo Piau e Doutor Viana, que recebeu o n° 2, e uma 
emenda dos Deputados João Batista de Oliveira e Carlos Pimenta, que, por 
conter matéria nova, vem acompanhada de Acordo de Lideranças. Nos 
termos do§ 4° do art. 189 do Regimento Interno, o substitutivo e a emenda 
serão votados independentemente de parecer. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Se entendi bem, esse projeto volta, agora, às 

comissões? 
O Sr. Presidente- Não. As emendas serão votadas sem parecer. 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- Vem à Mesa requerimento 

do Deputado Eduardo Hermeto, em que solicita que o Substitutivo n° 2 tenha 
preferência na votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, o Substitutivo n° 2, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do 
Substitutivo no 2, fica prejudicado o Substitutivo n° 1. A Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à leitura da Emenda n° 1. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Lê a Emenda n° 1.) 
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os 

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
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Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
279/99 na forma do Substitutivo n° 2, com a Emenda n° 1. À Comissão de 
Redação. 

Questão de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Foi colocado em votação o Substitutivo n° 2? Só 

quero entender, porque na pauta está o Substitutivo n° 1. Esse substitutivo foi 
apresentado agora, em Plenário? É isso? 

O Sr. Presidente - No decorrer da discussão, foi apresentado o Substitutivo 
n° 2, do qual V. Exa é co-autor. 

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 582/99, 
do Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação 
Governamental para o quadriênio 2000-2003 e dá outras providências. A 
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
as Emendas n°s 4 a 38 e as subemendas que receberam o n° 1 às Emendas 
n° 1 e 2; e pela rejeição da Emenda n° 3. Em discussão, o projeto. Não há 
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.(-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 4 a 38 e as subemendas 
que receberam o n° 1 às Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer pela 
aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação das subemendas, ficam 
prejudicadas as Emendas n°s 1 e 2. Em votação, a Emenda n° 3, que 
recebeu parecer pela rejeição. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em turno 
único, o Projeto de Lei n° 582/99 com as Emendas n°s 4 a 38 e as 
subemendas que receberam o n° 1 às Emendas n°s 1 e 2. À Comissão de 
Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 147/99, do Deputado Antônio 
Carlos Andrada, que dispõe sobre a transformação de créditos constantes de 
precatórios em bônus do Tesouro e dá outras providências. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI N° 147/99 
EMENDA N° 1 

Acrescente-se onde convier: 
"Art ..... - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder parcelamento de 

crédito tributário em mais de sessenta parcelas mensais. 
Parágrafo único - O Poder Executivo definirá os critérios para a concessão 

do parcelamento de que trata este artigo.". 
Sala das Reuniões, de dezembro de 1999. 
Eduardo Hermeto 
Justificação: Ao Poder Executivo deve ser dado maior flexibilidade de forma 

~------------------------~--------~ 



a permitir que sejam avaliadas as diversas situações dos contribuintes 
devedores com vistas a obtenção do recebimento do crédito tributário. 

EMENDA N° 2 
Acrescente-se onde convier: 
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Art ..... - O art. 213 da Lei n° 6. 763, de 26 de dezembro de 1975, fica 
acrescido do seguinte parágrafo único: 

"Art. 213- .................................................. . 
Parágrafo único - Sobre o depósito administrativo incidirão juros tomando-

se por base os mesmos critérios adotados para a sua cobrança nos débitos 
fiscais estaduais.". 

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 1999. 
Alberto Pinto Coelho 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, 

foram apresentadas ao projeto duas emendas, uma do Deputado Eduardo 
Hermeto, a qual recebeu o n° 1, e outra do Deputado Alberto Pinto Coelho, a 
qual recebeu o n° 2. Nos termos do § 4° do art. 189 do Regimento Interno, as 
emendas serão submetidas a votação independentemente de parecer. Em 
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a 
Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, sem 
parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 
147/99 na forma do vencido em 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2. À 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 340/99, do Deputado Carlos 
Pimenta, que cria o Programa Ronda Escolar no Estado de Minas Gerais. A 
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. 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° 340/99 na forma do vencido em 1 o 

turno. À Comissão de Redação. 
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 351/99, do Deputado Chico 

Rafael, que altera dispositivos da Lei n° 12.708, de 29/12/97, que instituiu o 
Micro Geraes e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 
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° 351/99 na forma do vencido em 1° turno. À Comissão de 
Redação. 
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O Deputado Alberto Pinto Coelho- Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria, 
nesta oportunidade, enaltecer a iniciativa do Deputado Chico Rafael que 
propiciou, com esse projeto que acaba de ser aprovado, um avanço muito 
grande na lei denominada Micro Geraes, e ressaltar que esses avanços são 
fruto de um entendimento em que ocorreu a participação efetiva de todas as 
entidades e instituições representativas e a participação efetiva deste 
parlamento e do Executivo. Muito obrigado. 

O Deputado Paulo Piau - Também gostaríamos de parabenizar o Deputado 
Chico Rafael, que aprimorou um projeto apresentado na gestão do 
Governador Eduardo Azeredo que já foi uma grande melhoria para os 
pequenos e os microempresários. Mas, evidentemente, toda iniciativa que 
seja para contribuir para o desenvolvimento do Estado só temos de aplaudir. 
Muito obrigado. 

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 
queria enaltecer e parabenizar esta Casa por aprovar esse projeto. Também 
queria fazer uma ressalva quanto à importância da iniciativa do nosso 
Secretário da Fazenda, Dr. Trópia, que abriu um canal entre a Assembléia e 
o Poder Executivo. Assim, os Deputados estão tendo fácil acesso a uma 
discussão aberta, inteligente, sem nenhuma briga entre os Poderes 
Legislativo e o Executivo, como aconteceu em governos anteriores. 

O Secretário Trópia, com toda a sua equipe, está de parábens pela 
abertura desse canal com a Presidência da Assembléia, com todos os 
Deputados que fazem parte desta Casa Legislativa. 

Creio que o próximo ano será de maior arrecadação, e o Governo poderá 
cumprir seus compromissos de campanha, principalmente porque o 
Secretário Trópia abriu esse canal de negociação com o Poder Legislativo, 
com esta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, sobre o projeto Micro Geraes, 
votado na legislatura passada, tivemos o privilégio e o prazer de monitorá-lo 
nesta Casa. Consideramos que algumas dessas alterações que foram 
aprovadas avançaram, mas outras ainda não. Então, consideramos que, no 
caso, o estatuto da pequena e da microempresa prevê que uma 
microempresa é a que possui um capital de até R$240.000,00, faturamento 
anual. Aprovamos aqui 90. É muito aquém desse valor. 

Achamos necessário que se tomem outras medidas, mas temos a garantia 
do Líder do Governo de que há um compromisso claro de, até o final do 
primeiro trimestre do ano que vem, podermos nos assentar à mesa para fazer 
as correções que não puderam ser feitas neste momento. Achamos que 
houve um pequeno avanço, muito pequeno, mas já é alguma coisa. 
Esperamos conseguir avanços maiores até o primeiro semestre do ano que 
vem, de acordo com a garantia do Líder de Governo, que falou em nome do 
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Governo. Então, achamos que vamos, no ano que vem, finalmente 
aprimorar esse Micro Geraes, como ele deve ser aprimorado para gerar mais 
emprego, mais riqueza para o nosso Estado. 

Aproveitamos para fazer um apelo à equipe do Governo para que torne 
mais simples o acesso das microempresas ao FUNDES!. Temos 50 milhões 
no BDMG, as empresas estão em dificuldade para conseguir capital de giro, 
os juros do mercado estão altíssimos, elevados, inviabilizados. Está 
inviabilizada a tentativa de se buscar recurso no mercado financeiro formal. 
Então, o FUNDES! é a alternativa. Que o Governo procure flexibilizar para 
que as microempresas possam ter acesso e, assim, não morrer, crescer e 
gerar mais emprego e mais riqueza para o nosso Estado. 

A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria, 
tomando a liberdade de falar em nome do Deputado Chico Rafael, agradecer 
aos nobres pares desta Casa a aprovação do Projeto de Lei n° 351/99. 
Nossos antecessores já falaram da importância da proposição. Então, 
parabéns à Casa, parabéns a Minas, parabéns ao Deputado Chico Rafael. 

Questões de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Já acertamos com a Presidência uma 

reunião, provavelmente segunda-feira e terça-feira, para que possamos 
esgotar a pauta e, inclusive, votar o orçamento. Gostaria de pedir, como Líder 
da Minoria, que, nessa terça-feira, V. Exa. convoque o Colégio de Líderes, 
para tratar de um assunto sério, importante e urgente que está surgindo. 
Temos uma comissão de ex-funcionários da MinasCaixa que está nos 
procurando, pessoalmente, a mim e aos demais Deputados, denunciando 
algumas declarações infelizes, impertinentes e irresponsáveis do Secretário 
de Administração, Deputado Sávio de Souza Cruz. Gostaria de tratar do 
assunto no Colégio de Líderes, com a Presidência e com a Mesa Diretora. 

O Deputado Paulo Pettersen - Pela gravidade da colocação do Líder da 
Minoria, Deputado Carlos Pimenta, endossamos sua solicitação, porque é 
necessário e fundamental que V. Exa. seja sabedor do conteúdo do 
documento que está em mãos do Carlos Pimenta. Tenho a certeza que V. 
Exa. irá tomar as devidas providências não só com o Colégio de Líderes, 
como diz a Deputada Elbe Brandão, mas com todos os Deputados desta 
Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

A Deputada Elbe Brandão - Solicito que V. Exa., realmente, possa fazer 
uma reunião fechada com todos os Deputados que estão aqui na Casa, 
porque as denúncias do Secretário Sávio de Souza Cruz, que é Deputado, 
que foi Vereador, são desrespeitosas ao Poder. E ele chega a dizer que não 
está lá para limpar (palavra expungida por determinação do Sr. Presidente) 
de ninguém. Ora, isso não é vocabulário a ser usado por um Deputado ou por 
um Secretário. Muito menos lhe cabe dizer que os Poderes Legislativo e 
Judiciário não valem nada, que somos uns (palavra expungida por 
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determinação do Sr. Presidente) e que ganhamos bons salários para 
ficar quietinhos, aprovando projetos para enganar o povo de Minas Gerais. 

Não aceitamos isso. Se não tivermos coragem de votar a favor dos ex-
funcionários da MinasCaixa, respeitando a trajetória traçada pelo Deputado 
Doutor Viana, aí sim, serei a primeira a dizer que nós, realmente, não 
valemos nada. 

Temos absoluta certeza de que V. Exa., em quem acreditamos, pela 
firmeza que tem demonstrado no Poder, tomará as devidas providências. 
Não tenho vergonha do salário que recebo, porque trabalho para merecê-lo. 
Se o Secretário não tem o mesmo entendimento, pode abrir mão do seu 
salário. Cada Deputado pode também fazer essa opção. 

Peço encarecidamente ao Presidente desta Casa que tome as providências 
cabíveis ainda hoje, senão vamos passar Natal e Ano Novo, aqui, esperando 
uma solução. Tenho certeza de que nenhum dos senhores da base do 
Governo assinaria embaixo das declarações do Secretário Sávio Souza Cruz, 
que se diz licenciado como Deputado. 

Pela firmeza com que o Governador tem encaminhado questões como as 
da ADEMG, da CASEMG e outras, tenho certeza de que tomará mais uma 
atitude correta, imediata e ética em relação a uma pessoa a quem concedeu 
um cargo de confiança e que agora faz um pronunciamento como esse. Não 
acredito que o Governador manterá um sujeito desses como Secretário. Ele 
terá, então, que voltar para esta Casa e cumprir sua função de Deputado. 
Peço encarecidamente ao Presidente que faça a reunião neste momento. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, lamento profundamente que, 
no final do ano, ocasião em que deveríamos estar nos confraternizando, 
fazendo votos de paz, saúde e entendimento para o próximo ano, venha esse 
cidadão, o Dr. Sávio Souza Cruz, com essa nota irresponsável, faltar com o 
respeito não só para com a Assembléia Legislativa como para com os 
Desembargadores. A Assembléia, que, aliás, é sua Casa, ele qualifica com 
um adjetivo que não tenho coragem de repetir, por respeito e por educação 
de berço; e, quanto aos Desembargadores, diz textualmente ao final da 
reunião: "Estou indo agora para a reunião com os Desembargadores. Só 
mesmo tomando bicarbonato para agüentar". 

E é interessante notar que o Secretário, ao dizer que o salário dos 
Deputados é alto, esquece-se de que ganha o mesmo salário . 

Sr. Presidente, por saber da sua competência e por V. Exa. já ter dado 
provas de que mantém os pés no chão, acredito que vá interromper agora 
mesmo esta reunião e se reunir com as Lideranças dos partidos desta Casa. 
Esse é o caminho que o Presidente deve tomar em relação à grave denúncia 
que nos trouxeram, decepcionados conosco, ex-funcionários da MinasCaixa. 
Esperamos que V. Exa. tome as providências cabíveis diante desse ato 
irresponsável do Sr. Sávio Souza Cruz. Ele deveria ser demitido da 

~--------------------------------------~ 
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Secretaria e renunciar como Deputado, para ser coerente com aquilo 
que pensa de nossa função. Qualificou-nos com um adjetivo que certamente 
tirou de uma pocilga. 

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, também eu estou decepcionado 
com o Secretário de Estado. Como Deputado da base do Governo, não 
posso aceitar o que o Secretário fez com esta Casa. Solicito a V. Exa. que 
tome essas providências hoje ainda, levando ao Governador a nossa 
insatisfação, porque não podemos admitir que um Secretário que é Deputado 
faça o que ele está fazendo com esta Casa. 

Solicito a V. Exa. que não marque reunião para terça-feira. V. Exa. tem de 
tomar providências hoje e dizer ao Governador de Minas Gerais, Itamar 
Franco, que não aceitamos que Sávio Souza Cruz continue na Secretaria de 
Administração. Somos do PMDB e estamos dizendo isso. 

Exigimos que V. Exa. leve isso ao Governador hoje ainda e diga a ele que 
exigimos a demissão desse rapaz, que para mim é um louco que precisa 
respeitar esta Casa. 

Exijo, Presidente, que V. Exa. me dê um pouco de atenção. Hoje, V. Exa. 
tem de ir ao Governador e dizer que todos os partidos da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais exigem a demissão desse rapaz que 
hoje responde pela Secretaria de Administração. 

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, vejo-me na obrigação de 
externar a minha indignação, uma vez que fui citado nessa nota, no seguinte 
trecho: "Esses projetos com vícios de origem e autorizativos são apenas 
instrumentos políticos e aqui na Secretaria não têm valor algum, haja vista o 
projeto do Sargento Rodrigues (militares) e do Alberto Bejani". 

Considero uma falta de respeito muito grande, porque todos desta Casa 
conhecem a minha origem como Deputado. Vim de uma luta de 
trabalhadores e aqui estou cumprindo o meu papel. Em momento algum 
apresento projetos com a intenção de tirar proveito político. Apenas defendo 
interesses de uma classe tão sofrida, que é a classe dos policiais militares, 
bombeiros militares e policiais civis. Também votei a favor do Projeto de Lei 
n° 40. 

Sr. Presidente, o Deputado Doutor Viana deveria estar aqui. Sabemos que 
o Deputado Sávio Souza Cruz, atual Secretário, entrou no reduto do 
Deputado Doutor Viana, mas não conseguiu. O Deputado Doutor Viana é um 
homem competente, coerente, sério, que vem desenvolvendo um grande 
trabalho ao meu lado na Comissão de Política Agropecuária. 

Repudiamos a nota do Deputado Sávio Souza Cruz, atual Secretário, e 
solicitamos que V. Exa. se reúna com os Deputados para tomarmos uma 
atitude séria a fim de levarmos o nosso desagravo ao Governador do Estado. 
Isso é molecagem e não é atitude de um Secretário de Estado. 

Sr. Presidente, gostaria de deixar registrada nos anais desta Casa a minha 
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indignação, o meu repúdio a esse tipo de comportamento. Essa não é a 
primeira vez que o Secretário Sávio Souza Cruz se comporta dessa maneira. 
Muito obrigado. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, associo-me ao protesto das 
diversas bancadas desta Casa. Gostaria de reiterar a solicitação de todos os 
Líderes e de outros Deputados, para uma reunião rápida do Colégio de 
Líderes, ou uma convocação rápida para que esse Secretário compareça a 
esta Casa. Existe a disposição de se obstruírem os trabalhos até que ele 
venha. De qualquer maneira, gostaria de ler uma nota oficiosa, mas que é 
informação fidedigna dessa reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência já tem conhecimento. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Mas é importante que o Plenário saiba disso. 

Na reunião de 16/12/99, ocorrida na Secretaria de Administração com a 
presença de representantes dos ex-funcionários da MinasCaixa e Diretores 
do Sindicato dos Funcionários Públicos, aproximadamente 15 pessoas, foram 
essas as palavras do Secretário de Administração, Sávio Souza Cruz: "Esta 
comissão aqui presente começou o movimento pelo caminho errado. Não 
deveria ter ido procurar a Assembléia Legislativa, e, sim, a Secretaria de 
Estado de Administração e Recursos Humanos. Projetos nascidos na 
Assembléia Legislativa" ... 

O Sr. Presidente - Deputado Hely Tarqüínio, a Presidência recebeu a 
solicitação de Líderes, inclusive da base do Governo e da Oposição. Não 
quero fazer disso uma guerra entre Poderes. A Presidência vai atender à 
solicitação dos Líderes. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, aceito as ponderações de V. 
Exa. Sei que são acusações graves. Não vamos, talvez, lavar roupa suja em 
casa, mas o povo precisa ficar sabendo disso. Depois tomaremos as medidas 
necessárias, e vamos poupar V. Exa. de contar isso ao povo, porque é 
oficioso, concordo, mas há um teor de verdade. 

Ele afirma também que as leis elaboradas nesta Casa são apenas 
autorizativas. Ninguém aqui desconhece isso, mas existe o poder de pressão 
exatamente sobre Secretários que têm um comportamento como o dele, que 
é Deputado e que repudia os seus próprios companheiros e o Poder 
Legislativo. É um Deputado e, apesar de ter sido Vereador, está frustrado no 
cargo de Secretário. Todos sabem que, nesta Casa, as leis são autorizativas, 
e depende muito da base de apoio ao Governo que sejam sancionadas. 
Todos sabem que, no sistema presidencialista, 90% das leis são originadas e 
sancionadas no Executivo, numa imposição ao Legislativo. Isso, meus 
companheiros, serve para que repensemos este Poder Legislativo, para que 
ele possa, como nos Estados Unidos, elaborar as leis, e o Presidente apenas 
sancioná-las ou vetá-las. Lá não tem o Sr. Clinton impondo leis ao Poder 
Legislativo. Lá quem faz as leis é o Poder Legislativo. 
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Por isso, Sr. Presidente, gostaríamos de deixar aqui o nosso protesto, 

e que possamos criar mecanismos para cada vez mais limitar a 
suplementação de orçamento, para que Secretários como ele necessitem da 
aprovação de fato e de direito deste Poder. Se limitarmos a suplementação, 
ele terá que vir aqui, sim. Aí teremos valor. Do contrário, este Poder 
continuará submisso e de joelhos frente ao Poder Executivo. Muito obrigado, 
Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência quer dizer que não está entendendo o 
porquê de tanta indignação. Estamos discutindo opiniões de um monarquista! 
A Presidência gostaria - e não é com intenção de defender o Governador -
apenas de lembrar, e os Deputados do PMDB que aqui estão são 
testemunhas, que na primeira reunião que tivemos com o Governador eleito, 
antes mesmo de tomar posse, ficou estabelecido que o Legislativo teria a 
iniciativa de determinados projetos de lei e que o Executivo acataria essa 
iniciativa. E, no momento em que fosse sancionado, seria sanada qualquer 
situação de vício de origem. 

A Presidência entende a situação, mas quer apenas lembrar ao Plenário 
que não estamos discutindo aqui uma posição do Poder Executivo com 
relação ao Poder Legislativo. Estamos discutindo a posição de um Deputado 
eleito, que não está no parlamento, pois está servindo ao Executivo, mas 
lembro-me daquela discussão que tivemos na época do plebiscito, e ele 
defendia abertamente a monarquia. Então, atenderei à solicitação dos 
Líderes, mas sabendo que estamos discutindo declarações de uma pessoa 
que defendeu a monarquia, e isso está de acordo com o que ele deve 
pensar. 

O Deputado Luiz Fernando Faria - Sr. Presidente, em nome da Bancada do 
PTB, também gostaríamos de externar a nossa indignação e insatisfação 
com esse nosso companheiro, que, conforme o que foi dito aqui pela 
Deputada Elbe Brandão, recebe os mesmos vencimentos que nós e fica 
dando declarações que não são dignas de um parlamentar nem de uma 
pessoa que ocupa uma Secretaria tão importante. Por isso, fazemos coro 
com os outros Líderes. Queremos que o senhor tome providências imediatas. 
Ontem mesmo votamos um projeto importantíssimo para este Governo. A 
nossa bancada votou 100% com o Governo, e esperamos que V. Exa. tome 
providências imediatas para que o Governador retire da Secretaria de 
Administração esse Secretário que não merece o nosso respeito para estar à 
frente daquela Pasta. 

O Deputado Chico Rafael - Sr. Presidente, estou ouvindo apreensivamente 
tudo o que está sendo falado a respeito do Secretário Sávio Souza Cruz, 
principalmente porque ele é um dos nossos Deputados do PSB. Como esta 
Casa não está em um regime de exceção, é uma Casa democrática, acredito 
que o mínimo que poderíamos fazer, antes de pedir a cabeça do Secretário e 
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de decapitá-lo sumariamente da forma como estamos querendo fazer 
aqui, seria ouvi-lo no Colégio de Líderes. Temos que dar a ele pelo menos o 
direito de se defender. Nesse sentido, Sr. Presidente, espero ter o apoio e a 
adesão dos demais Líderes da Casa, para que convidemos o Secretário para 
participar de uma reunião no Colégio de Líderes, evitando esse tipo de 
debates aqui e de desgaste em relação a esse Secretário que, querendo-se 
ou não, é um Secretário de Estado que está servindo ao Governo. Ele pode 
ter cometido suas faltas, porque ninguém é perfeito, mas também não 
podemos fazer como estamos fazendo agora, decapitando-o sumariamente, 
sem lhe dar o direito de defesa. 

Então, encaminho para que todos os Líderes façamos um convite ao Sr. 
Secretário para que se defenda das acusações que estão sendo feitas a sua 
pessoa. Gostaria ainda de dizer que, caso sejam confirmadas essas 
afirmações, não concordo com as idéias do Secretário. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, "data venia", 
discordo de V. Exa., Sr. Presidente. É verdade que o Secretário Sávio Souza 
Cruz é monarquista. Eu mesmo tive oportunidade de debater com ele várias 
vezes, na época do plebiscito. Eu, defendendo a república, o 
parlamentarismo, e ele defendendo sua posição e até tentando ridicularizar a 
nossa. No entanto, ele é um Secretário de Estado e falou em nome do 
Governo de Minas Gerais. O Secretário de Administração, quando se reuniu 
com um grupo de ex-funcionários da MinasCaixa e tratou-os de forma 
desrespeitosa, de forma jocosa até, desrespeitando o Poder Legislativo, 
desrespeitando o Poder Judiciário, estava falando em nome do Governador 
de Minas Gerais, em nome do Governador Itamar Franco. Até que o 
Governador o desminta ou o exonere, ele estava investido da autoridade do 
cargo, falando em nome do Governador. 

E, na verdade, ele se dá tão bem com o Governador porque eles têm o 
mesmo temperamento. Ele é rancoroso, guarda ódio na geladeira, da mesma 
forma que o Governador Itamar Franco. Não é à toa que ele é hoje o mais 
forte Secretário de Estado de Minas Gerais. Ele recebeu em seu gabinete na 
Secretaria de Administração e estava falando em nome do Governo de Minas 
Gerais; conseqüentemente, em nome do Governador. Eu já tive a 
oportunidade de dizer na tribuna que as pessoas têm a mania maluca de 
cumprimentar o Governador porque ele tem coragem para exonerar maus 
auxiliares. Mas, na verdade, acho que ele deve ser censurado por ter a 
coragem de nomear maus auxiliares, pessoas que não têm trajetória, que 
não têm passado, que não têm história de vida nem competência para 
exercer altos cargos de confiança no Governo de Minas Gerais. 

Portanto, quando o Secretário Sávio Souza Cruz recebe um grupo de 
funcionários na Secretaria de Administração, está, sim, falando em nome do 
Governo de Minas, em nome do Governador Itamar Franco. A dúvida que 
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temos é a seguinte: o Governador vai ter a mesma coragem que teve ao 
demitir funcionários de cargos inferiores? O que vai fazer em relação ao 
Deputado Sávio Souza Cruz? 

Mais uma vez, faço um apelo para que esta Assembléia tenha a dignidade, 
a altivez de manter a sua autonomia, a sua independência, a sua soberania. 
Não é a primeira vez que o Deputado Sávio Souza Cruz desrespeita a todos 
nós, invadindo territórios de outros companheiros Deputados, agredindo, 
distribuindo carros, benesses. 

Esse episódio teve origem numa briga paroquial, por causa do Município de 
Curvelo, onde, durante mais de dois anos, tentou entrar. Como o projeto era 
de iniciativa do Deputado Doutor Viana, apenas por essa razão, o ódio do 
Deputado Sávio Souza Cruz recaiu sobre a Assembléia Legislativa e sobre 
os funcionários da MinasCaixa. 

Mas insisto, Sr. Presidente, em que ele falou em nome do Governo de 
Minas. Por que o Governador Itamar Franco nomeia um monarquista? Ele 
também é monarquista? Essas questões têm que ser discutidas perante a 
opinião pública. Se é monarquista e está desqualificado para trabalhar no 
Governo de uma república, então, que vá para o diabo que o carregue, mas 
não fique falando em nome do Governo de Minas Gerais. É isso que tinha a 
dizer. 

O Deputado Eduardo Hermeto - Sr. Presidente, falo muito à vontade, 
porque, ainda no PSB, partido pelo qual fui eleito, juntamente com a 
Deputada Elaine Matozinhos, empunhamos, desde o primeiro momento, a 
bandeira da indicação do Deputado Sávio Souza Cruz para a Secretaria de 
Administração. Mas é inaceitável, Sr. Presidente. Invoco a V. Exa., como 
Presidente desta Casa, para que tome as devidas providências, porque é 
inaceitável um tratamento dessa natureza para com este Poder. 

E quanto às pessoas que o Deputado Sávio Souza Cruz cita nessa 
gravação, os nossos colegas Deputados Sargento Rodrigues, Doutor Viana e 
Romeu Queiroz, acho que devia usar esse bicarbonato para lavar a própria 
boca antes de falar deles, que são pessoas honradas. 

O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, falo em nome do PDT, 
partido do Deputado Doutor Viana. Mais uma vez, o Deputado Sávio Souza 
Cruz mostra a sua cara. Primeiro, foi o episódio das ambulâncias, 
perseguindo Deputados. Agora, como não teve votos em Curvelo, onde o 
Doutor Viana teve mais de 80%, ficou frustrado. Mas as pessoas frustradas 
agem desta forma, realmente: agredindo e machucando as pessoas. No 
entanto, ao fazer assim, atingem outras pessoas por trás. Não atingiu 
somente esta Casa, mas cometeu a maior injustiça deste Estado, quando 
citou os funcionários da MinasCaixa. Essa é a cara desse Deputado, que não 
tem a coragem de vir a esta Casa falar isso para todos os parlamentares. 

Quero discordar do pronunciamento do Deputado Amilcar Martins. Tenho 
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certeza absoluta de que o Governador Itamar Franco não está sabendo 
nada sobre esse pronunciamento. Aliás, ontem conversei com ele, e ele se 
encontra no Rio de Janeiro, fazendo palestra. Tenho certeza, pela postura do 
Sr. Itamar Franco como Governador de Minas Gerais, de que ele vai tomar as 
devidas providências. 

Por fim, faço minhas as palavras do Deputado Antônio Júlio, que é do 
PMDB: que o Governador e o Presidente desta Casa tomem uma medida 
realmente severa. 

O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, enquanto 
estava numa reunião de lideranças: meus companheiros do PPS se reuniam 
com lideranças sindicais e com ex-funcionários da MinasCaixa. Mas 
cobraram-nos que, como Líder do partido, também nos manifestássemos. E é 
de bom grado que fazermos coro com os demais colegas que por aqui 
passaram, para dizer que não podemos compactuar com pronunciamentos 
desse tipo, que são muito mais graves do que se ditos com a sinceridade e a 
coragem de quem fala da tribuna de um parlamento ou pelo menos de um 
outro poder, que é a imprensa. Não podemos compactuar com que, em 
reuniões de grupos, alguém que representa um governo possa tecer 
comentários depreciativos e deploráveis como esse. Estamos esperando a 
confirmação desse pronunciamento, não em uma reunião, como propôs o 
Deputado Chico Rafael, no Colégio de Líderes. Não podemos aceitar que 
uma ofensa feita a toda a Casa seja resolvida em uma reunião entre o 
Secretário e o Colégio de Líderes. Queremos que o Secretário compareça 
numa reunião com a presença de todos os Deputados, porque merecemos 
uma satisfação ou uma confirmação do que foi dito. 

Estamos de acordo com todos os pronunciamentos feitos, mas, com tudo o 
mais que falarmos, estaremos "chovendo no molhado", pois houve 
pronunciamentos contundentes e agressivos contra o que falou o Secretário. 
Esperamos que S. Exa., a quem muitas vezes fazemos apelos para liberar 
verbas retidas, não volte a sua ira contra nós. 

Gostaria de dizer que, talvez possamos ter nesta Casa mais um Deputado 
monarquista. Se perdemos o Deputado Raul Lima Neto, talvez ganhemos o 
Deputado monarquista Sávio Souza Cruz. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, essa discussão toda lembra-
me a história de um monarca de um país distante. Esse monarca tinha um 
rabo muito grande. Ele se assentava em cima dele e ficava olhando o rabo 
dos outros. E esse monarca, que se achava o dono da verdade, era Sávio 
Primeiro e Único, que implantou em seu país uma ditadura. Isso não é muito 
diferente do que estamos vendo na Secretária de Administração. 
Constantemente, servidores vêm aqui reclamar da postura desse monarca 
autocrata na Secretaria. Outro dia fizemos uma denúncia contra a forma 
como foram recebidos e tratados os advogados de penitenciária. Tivemos 

~------------------------------------------~ 
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também, agora, os servidores da MinasCaixa denunciando a forma 
desrespeitosa com que foram tratados. Isso não é condizente com a postura 
do Governador Itamar Franco, não é condizente com aquilo que S. Exa. 
prega. 

Tenho uma proposta a fazer aos Deputados e peço licença ao Líder Alberto 
Pinto Coelho para fazê-la: esta Casa, em solidariedade com os servidores, 
deveria aprovar uma moção de repúdio por esse monarca, Sávio Primeiro e 
Único. E, independentemente de partido ou bancada, deveríamos aprovar 
essa moção por unanimidade. Apenas dessa forma, com a posição uníssona 
deste Poder Legistativo, é que faremos o Governador refletir. Tenho a 
certeza de que esse monarca está trazendo problemas ao Governo em várias 
áreas, porque ele se acha o melhor e o maior - talvez maior no tamanho - de 
todos os Secretários. Solicito ao Presidente que coloque essa moção em 
votação. 

A Deputada Elbe Brandão - Sr. Presidente, apenas queria pedir ao 
Corregedor, Deputado Antônio Júlio, que fizesse um relatório endereçado a 
todos os parlamentares sobre a possibilidade de cassação desse Deputado, 
que representa o Poder Legislativo, por falta de, no mínimo, decoro 
parlamentar. 

O Sr. Presidente - A Presidência solicita à Deputada Elbe Brandão que 
formalize o requerimento. 

Informo aos Deputados que a Presidência marcará na terça-feira a reunião 
do Colégio de Líderes, bem como atenderá à solicitação do Deputado Chico 
Rafael de convidar para essa reunião não o Secretário de Administração, 
mas o Deputado Sávio Souza Cruz. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano a inexistência de 

"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, 
desconvocando as reuniões extraordinárias de hoje, às 14 e às 20 horas, e 
convocando os Deputados para a reunião extraordinária de segunda-feira, 
dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a 
reunião. 

* - Sem revisão do orador. 
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ermano Batista, 
Antônio Júlio, Agostinho Silveira, Eduardo Daladier e Paulo Piau, membros 
da .supra.citada Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Olinto 
Godinho e Sebastião Navarro Vieira. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude 
da aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Daladier, dispensa a 
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leitura da ata da reumao anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que 
a reunião se destina a apreciar a apreciar a matéria constante da pauta. Nos 
termos regimentais, a Presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei n° 
753/99 e informa que designou como relator o Deputado Antônio Júlio. 
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer que conclui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 753/99 com as Emendas 
n°s 1 a 6, que apresenta. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece o comparecimento dos Deputados, desconvoca a reunião 
extraordinária da mesma data, convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 1999. 
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier - Paulo Piau - Agostinho 

Silveira -Antônio Júlio. 
ATA DA 18a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e 

nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Djalma Diniz, 
Marco Régis e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Na ausência 
do Presidente, o Deputado Djalma Diniz assume a Presidência e, havendo 
número regimental, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de 
requerimento do Deputado Marco Régis, dispensa a leitura da ata da reunião 
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. 
A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e distribui ao Deputado Marco Régis os Projetos de Lei 
n°s 147, 181 e 279/99 e ao Deputado Aílton Vilela, os Projetos de Lei n°s 340 
e 418/99. Encerrada a 1 a Parte dos trabalhos, passa-se à 1 a Fase da Ordem 
do dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas 
à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados 
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 147, 181, 279 
(relator: Deputado Marco Régis) e 340 e 418/99 (relator: Deputado Aílton 
Vilela). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença 
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis - Aílton Vilela- Antônio Júlio. 
ATA DA 9a REUNIÃO CONJUNTA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS DAS COMlSSÕES 
PERMANENTES PREVISTA f\1C § 1o DO ART. 204 DO REGIMENTO 

;;'IIERNO 
Às daz r. c. d::; e trinta minutos do dia vinte e um de dezembro de mil 
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novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Agostinho Patrús, pela Comissão de Administração Pública; 
Álvaro Antônio, pela Transporte, Comunicação e Obras Públicas; Márcio 
Cunha, Mauro Lobo, Eduardo Hermeto, Miguel Martini, Olinto Godinho, 
Rogério Correia e Rêmolo Aloise, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, declara aberta a reunião e, em virtude da 
aprovação de requerimento do Deputado Eduardo Hermeto, dispensa a 
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente, Deputado Márcio Cunha, informa 
que a reunião se destina a apreciar o parecer para turno único do Projeto de 
Lei n° 581/99. O Presidente suspende a reunião. Às 14h25min o Presidente, 
Deputado Márcio Cunha, reabre a reunião, com a presença dos Deputados 
Miguel Martini, Eduardo He_rmeto e Olinto Godinho, prorroga de ofício a 
reunião, por duas horas. As 15h30min, não havendo "quorum" para a 
reabertura da· reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião conjunta, em 
22/12/99, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Alberto Pinto 

Coelho - Eduardo Hermeto. 
ATA DA 19a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas do dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa 

e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elmo Braz, 
Marco Régis, Aílton Vilela e Antônio Júlio, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz, 
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do 
Deputado Antônio Júlio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é 
dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a 
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante 
na pauta e distribui ao Deputado Aílton Vilela os Projetos de Lei n°s 232 e 
351/99; ao Deputado Antônio Júlio, os Projetos de Lei n°s 424 e 582/99 e ao 
Deputado Marco Régis, os Projetos de Lei n°s 581, 586 e 755/99. Encerrada 
a 1a Parte dos trabalhos, passa-se à 1a Fase da Ordem do dia, com a 
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação 
do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres 
de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 232 e 351/99 (relator: Deputado 
Aílton Vilela), 424 e 582/99 (relator: Deputado Antônio Júlio), e 581, 586, 
755/99 (relator: Deputado Marco Régis). Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 27 de dezembro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia - João Paulo - Marco Régis. 
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ATAS 

ATA DA 67a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 20/12/99 
Presidência do Deputado Durval Ângelo 
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Sumário: Comparecimento- Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do 
Dia): 1a Fase: Inexistência de "quorum" para votação- 2a Fase: Palavras do 
Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1° 
turno, do Projeto de Lei n° 755/99; encerramento da discussão - Discussão, 
em 2° turno, dos Projetos de Lei n°s 232, 528 e 586/99; encerramento da 
discussão - Chamada para verificação de "quorum"; existência de número 
regimental para votação- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 755/99; 
discurso do Deputado Paulo Piau; votação do projeto, salvo emendas; 
aprovação; votação das Emendas n°s 1 a 8; aprovação; declarações de voto 
- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 232/99; discursos dos Deputados 
Hely Tarqüínio e Miguel Martini; aprovação na forma do vencido em 1° turno-
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 528/99; discursos dos Deputados 
Gil Pereira, Sebastião Costa, Paulo Piau e Alberto Bejani; questão de ordem; 
chamada para recomposição do número regimental; inexistência de "quorum" 
para a continuação dos trabalhos- Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Durval Ângelo - Gil Pereira - Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton 

Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Bené Guedes - Bilac Pinto - Chico Rafael -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine 
Matozinhos- Elmo Braz- Ermano Batista - Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto 
- Hely Tarqüínio - lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João 
Paulo- João Pinto Ribeiro- Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes- Luiz Tadeu Leite- Márcio Cunha - Márcio Kangussu - Marco 
Régis - Maria Olívia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise- Rogério Correia - Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo) - Às 20h03min, a lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a 
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os 
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Sec:retário, para proceder à leitura 
da ata da reunião anterior. 
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Ata 
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura 

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

1a Fase 
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai 

passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a discussão e a votação 
de pareceres e a votação de requerimentos. A Presidência verifica, de plano, 
que não há "quorum" para votação, mas que o há para discussão das 
matérias constantes na pauta. 

2a Fase 
O Sr. Presidente - A Presidência vai passar à 2a Fase da 2a Parte da 

reunião, com a discussão da matéria constante na pauta. 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que faz retirar da pauta da presente 
reunião o Projeto de Lei no 581/99, por não estarem preenchidos os 
pressupostos processuais para sua apreciação. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 755/99, do 

Governador do Estado, que cria o Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais - ITER - e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 8, que apresenta. As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 8, da Comissão de Justiça. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 232/99, dos Deputados Hely 
Tarquínio e Maria Olívia, que institui a obrigatoriedade de rotular os alimentos 
resultantes de organismos geneticamente modificados. A Comissão de 
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do vencido 
em 1 o turno. Em discussão, o projeto.Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 528/99, do Deputado Carlos 
Pimenta, que dispõe sobre o serviço disque-denúncia de agressões ao meio 
ambiente no território de Minas Gerais. A Comissão de Meio Ambiente opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 o turno. Em discussão, o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 586/99, do Governador do 
Estado, que altera dispositivo da Lei n° 10.501, de 17/10/91, que cria o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Esgotada a matéria da pauta em fase de 

~------------------------------------------------~ 
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discussão, a Presidência determina ao Sr. Secretário que proceda à 
chamada dos Deputados, para verificação do número regimental. Com a 
palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Alberto Bejani)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 42 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para votação. Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 755/99, do 
Governador do Estado, que cria o Instituto de Terras do Estado de Minas 
Gerais - ITER - e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 8, que apresenta. As 
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam 
por sua aprovação com as Emendas n°S 1 a 8, da Comissão de Justiça. Com 
a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, gostaria 
de encaminhar a votação desse projeto, enviado a esta Casa pelo Governo 
do Estado, que é a criação do ITER. 

Primeiro, quero dizer, a título de esclarecimento, que esse projeto não vai 
receber a nossa contestação. Na Comissão de Justiça, tivemos condição de 
analisá-lo, participamos posteriormente de um debate, junto com o Deputado 
Marcos Helênio, pessoa que muito admiramos, mas esse projeto, como o das 
taxas, chega a este parlamento em cima da hora, sem o devido tempo para a 
discussão necessária com todas as entidades envolvidas no processo: 
FAEMG, FETAEMG, os movimentos pela posse da terra. Isso nos deixa, 
mais uma vez, apreensivos com relação à falta de democratização no 
processo de votação nesta Casa. 

É mais um projeto que chega em alta velocidade, e nós, Deputados, somos 
obrigados a tentar compreender. É bem verdade que se trata de um assunto 
velho, antigo, mas é diferente de um projeto que chega para análise, e, 
evidentemente, podemos votar favorável ou contrariamente a ele. 

Mais uma vez, quero deixar a nossa angústia por termos de votar um 
projeto que pode ser de importância para o Estado, desde que o Governo 
tenha vontade política de desenvolver um projeto de reforma agrária, que, 
infelizmente, não existe neste País. Lamentavelmente, perdemos a chance 
de trazer a esta Casa todas as entidades envolvidas e a discussão ter 
repercussão na comunidade. 

Outro assunto é que, na verdade, não está se criando um Instituto da Terra, 
como foi apregoado: está se criando uma Superintendência no nível da 
Secretaria do Planejamento, e, portanto, o Instituto da Terra é apenas um 
apelido que se dá, mais ou menos de acordo com o que foi prometido 
durante a campanha eleitoral do Governador, mas não se cria nenhum 
instituto novo. Cria-se uma Superintendência no nível da SEPLAN, e, 
conforme nos disse o Deputado Marcos Helênio, e temos que acreditar na 
sua palavra, há uma redução de custos para o Estado, o que nos deixa 
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satisfeitos. 

Evidentemente, isso tudo é importante, mas o mais importante seria a 
discussão e a transmissão desses dados e dessa intenção, até mesmo para 
que o Governo se comprometesse não apenas com os Deputados desta 
Casa, mas também politicamente, com a sua decisão perante todas as 
entidades do Estado para a execução de projeto de reforma agrária 
verdadeira, que ainda não vimos no Estado nem no País. 

Temos hoje apenas um projeto de distribuição de terra, porque não se faz 
reforma agrária num País que não tem política agrícola. Isso é mera utopia. 
Precisamos ter política agrícola exatamente para dar condições aos 
assentados de terem a posse da terra, desenvolver ali um trabalho e se 
transformarem em pequenos produtores. A distribuição da terra pode ser um 
ônus, e não um bônus para essas pessoas. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em 
votação, as Emendas de n°s 1 a 8, que receberam parecer pela aprovação. 
Os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-Pausa.) 
Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 775/99 
com as Emendas n°s 1 a 8. À Comissão de Administração Pública. 

Declarações de Voto 
O Deputado Edson Rezende - A aprovação, em 1 o turno, do projeto de lei 

que cria o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, dentro da lógica do 
homem do campo e dos seus problemas, do êxodo rural e dos problemas do 
homem da cidade, é um ponto de partida importante, principalmente tendo à 
frente um ex-Deputado desta Casa, Marcos Helênio, que durante 8 anos 
demonstrou para os mineiros a sua determinação e a sua convicção com 
relação à inversão das prioridades sociais. Tendo esse projeto como 
instrumento, podemos, a partir do ano 2000, modificar o perfil da atuação do 
Governo do Estado, porque, para se ter justiça social no campo, é preciso 
que esse homem tenha acesso à terra e tenha a propriedade dela. Precisa 
ser dono desse pedaço de terra, para poder plantar e ter a possibilidade de 
assentar a sua família, assentar a sua vida, o seu trabalho e conquistar o seu 
espaço. Produzir para si e também para a sociedade mineira e a brasileira, 
que tanto precisam de tantos outros produtores, de tantos outros agricultores, 
porque a fome assola os nossos rincões. 

Considero da máxima importância a aprovação desse projeto, porque abre 
um espaço muito direcionado, que é a reforma agrária, que é o acesso à 
terra. Não podemos mais deixar passar essa oportunidade, mesmo que 
chegue em última hora. É nessa hora que temos de decidir e essa decisão 
será extremamente importante para nortear as políticas do Governo quanto à 
questão agrária. O voto favorável deste Deputado - em nome do PSB - e o 
importante apoio de outros Deputados desta Casa possibilitaram esse 



1880 
projeto. Muito obrigado. 

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, gostaria também de fazer 
coro com o Deputado Paulo Piau. Quero lamentar que um projeto dessa 
importância tenha chegado nesta Casa nos últimos dias dos nossos 
trabalhos. Quero dizer também que estamos votando esse projeto em 
homenagem, principalmente, ao Deputado João Batista de Oliveira, cuja 
honradez e seriedade admiramos, bem como do nosso amigo e ex-Deputado 
Marcos Helênio. Baseado nessas duas figuras em quem confiamos é que 
votamos esse projeto nesta última hora, sem um aprofundamento, na 
expectativa de que o Deputado João Batista de Oliveira tenha estudado bem 
a matéria e que o ex-Deputado Marcos Helênio possa, realmente, à frente do 
órgão que hoje dirige, utilizar esse projeto da melhor forma, em benefício de 
Minas Gerais. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Votamos a favor do projeto que cria o 
Instituto de Terras do Estado porque o nosso grande companheiro, ex-
Deputado Marcos Helênio, e toda a sua equipe participaram efetivamente da 
discussão e da elaboração desse projeto. Portanto, não está sendo 
construído agora, veio sendo construído durante todo o ano com as 
entidades ligadas à questão da terra no Estado. 

A grande importância da reforma agrária é que cada mineiro possa ter 
orientação e assistência do Governo do Estado através do Instituto da Terra, 
para que possamos ter justiça social. 

Quero fazer um parêntese e dizer que hoje estivemos em Nova Lima, onde 
quatorze famílias estavam sendo retiradas do local. Algumas delas há vinte 
anos residiam ali, no Distrito de Macacos, em São Sebastião das Águas 
Claras. Contamos com a presença do Dr. Fábio, da PUC, de algumas 
lideranças locais e do Presidente do PT, Carlinhos, e conseguimos reverter o 
quadro. Quero cumprimentar publicamente Dom Serafim, que foi sensível à 
questão. 

A ação foi realizada em nome da Mitra, que foi proprietária das terras há 
alguns anos, mas as firmas que compraram essas terras continuaram com o 
processo em nome da Mitra. Hoje a Mitra ganhou a ação, e, por fazer justiça 
social, Dom Serafim autorizou a advogada da Mitra a entrar com uma ação 
retirando o advogado da firma que fazia a desocupação. 

Meus cumprimentos a todos aqueles que defendem a justiça social e o 
direito do trabalhador à terra, seja no campo ou na cidade. 

o Deputado Márcio Kangussu - Sr. Presidente, Srs. Deputados, como 
todos sabem, represento a região que tem mais problemas fundiários de 
Minas Gerais, que é o vale do Jequitinhonha e o vale do Mucuri. Acredito que 
a criação do Instituto da Terra vai minimizar esse grave problema. O uso e a 

' ocupação do solo nessa região têm sido um dos fatores que geram a miséria 
e a exclusão social no local. 
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É óbvio que gostaríamos que esse projeto fosse discutido, a fim de que 

este parlamento pudesse enriquecê-lo e melhorá-lo, para ser melhor 
aplicado. Mas teremos oportunidade para isso. 

Ele vem avalisado pelo Deputado Marcos Helênio, que tem compromisso 
com o social e com os assuntos fundiários. Para que possam ter idéia da 
magnitude deste projeto, milhares de trabalhadores têm que sobreviver 
graças às frentes produtivas. Mas essas frentes ficaram dois meses sem 
pagar os míseros salários de R$68,00. Vários Deputados se pronunciaram 
para cobrar do Governo do Estado e da União que cumprissem esse mínimo 
compromisso. 

Felizmente, podemos adiantar às pessoas do vale do Jequitinhonha e do 
vale do Mucuri que a partir de quarta-feira o Governo Federal e o Governo do 
Estado estarão saldando esse débito, pagando os R$68,00 dos meses de 
outubro e novembro das frentes produtivas. 

Espero que o problema fundiário da região acabe e as terras sejam 
transformadas em fator de desenvolvimento social. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 232/99, dos 
Deputados Hely Tarqüínio e Maria Olívia, que institui a obrigatoriedade de 
rotular os alimentos resultantes de organismos geneticamente modificados. A 
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na 
forma do vencido em 1° turno. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado 
Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos esta 
noite na tribuna para fazer a defesa desse projeto dos alimentos 
transgênicos. O que é modificação genética? A célula contém, em seu 
núcleo, cromossomos, material genético, constituídos por genes que regem a 
herança. Os genes são seqüências de moléculas compridas, dispostas em 
dupla hélice, conhecidas pela sigla DNA, que representa a fração mais 
importante do material genético das células e dirige nas células as operações 
do funcionamento próprio da espécie a que pertence, inclusive a 
multiplicação da célula. Um só gene pode determinar várias características, 
mas às vezes são necessários vários genes para determinar uma única 
característica. Os biólogos moleculares decompõem o genoma (conjunto de 
genes) de uma determinada espécie, multiplicam os genes e os inserem em 
outra espécie para obter uma característica hereditária nova codificada pelo 
DNA inserido. Assim se obtêm os organismos geneticamente modificados." 

Quer dizer, pega-se o material genético de uma planta e insere-se na outra. 
Sobre isso, há as mais diversas possibilidades em experiência, cruzando 
uma espécie com outra. Então, a semente, por exemplo, da soja, dos 
alimentos de modo geral, do feijão, pode ser modificada para aumentar a 
produtividade. Isso vem sendo um assunto polêmico no mundo todo. A nossa 
visão é apenas rotular os alimentos geneticamente modificados no 
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supermercado, saber que há uma semente de um alimento 
geneticamente modificado, como existe uma observação, por exemplo, nas 
bebidas que contêm álcool a 12%, que contêm álcool em uma concentração 
maior. Chamam a atenção de que aquilo pode ser prejudicial à saúde. A 
matéria é polêmica. Essas modificações estão ocorrendo, principalmente, nos 
Estados Unidos, feitas por firmas multinacionais, e há resistências em países 
como, por exemplo, Inglaterra e França, onde se estão proibindo os 
alimentos geneticamente modificados. Aqui, por uma questão de cautela, 
acho que devemos também ser comedidos, devemos ser observadores, 
porque a ciência está pesquisando isso cada vez mais e está produzindo as 
mais diversas espécies, para melhorar a produtividade. 

"No laboratório, mas ainda não em nossos pratos, o milho recebe um gene 
de escorpião para resistir aos insetos e outro da petúnia para resistir aos 
herbicidas; a batata recebe um gene do frango para resistir às doenças e 
também um gene humano para digerir os metais pesados. Acrescenta-se ao 
tomate um gene de peixe para lutar contra o frio; e assim por diante." Quer 
dizer, dão-se à planta condições de germinar, de multiplicar a sua 
produtividade, fazendo essas experiências. Mas até que ponto isso não será 
prejudicial à saúde do ser humano? Essa é a nossa pergunta, e existem 
trabalhos, por exemplo, da Associação Britânica de Medicina, que já estão 
comprovando, segundo o relato dos cientistas, alterações ou incidências de 
determinadas doenças quando se usam determinados alimentos 
transgênicos. Por exemplo, no Mercado Comum Europeu já estão levantando 
muito problemas. Principalmente a França e a Inglaterra, que são países 
vigilantes com relação a isso e que têm pesquisa, estão proibindo o plantio 
de sementes transgênicas, que podem modificar. 

Existe uma série de vantagens e de desvantagens. Vantagens: resistência 
à seca, as plantas modificadas precisam de menos água e toleram mais o 
sal, podendo ser cultivadas em áreas inférteis; menos herbicida, os 
transgênicos reduzem o uso de agrotóxicos; combate à erosão, por 
reduzirem o uso de agrotóxicos; menos inseticida; podem produzir alimentos 
mais nutritivos e baratos. O cultivo é mais eficiente que o convencional. Por 
outro lado, as desvantagens são: risco ambiental - introdução de plantas com 
novas características que podem mudar toda a vegetação, porque a toda 
ação corresponde uma reação; perda de diversidade - o plantio de vastas 
monoculturas de transgênicos em detrimento de variedades naturais pode 
reduzir a riqueza genética dos ecossistemas; risco para a saúde - oponentes 
dos transgênicos temem que provoquem alergias ou resistência a 
antibióticos; falta de estudo prolongado - essa é minha maior preocupação, 
como médico. Sei que o transgênico pode causar modificações no 
organismo, principalmente no metabolismo do fígado e na eliminação feita 
pelos rins, e até - quem sabe? - provocar alterações genéticas. Ninguém 
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sabe se o transgênico é cancerígeno. A Inglaterra e a França, que estão 
à frente nisso, estão buscando a resposta. 

Não devemos nos precipitar, mas é preciso entender que existe polêmica 
em torno do assunto e que a ciência vai acabar por esclarecer. A comunidade 
européia e os Estados Unidos estão em guerra sobre a questão. 

Como já existe legislação em outros Estados brasileiros, principalmente no 
Rio Grande do Sul, proibindo esse tipo de plantio, estamos sugerindo a 
colocação de rótulos em alimentos transgênicos. 

Sabemos que o Líder do Governo tem posição contrária, não no que diz 
respeito ao possível perigo que representam as plantas transgênicas, mas no 
que diz respeito à constitucionalidade da votação dessa matéria em nível 
estadual. Segundo os técnicos do Governo, a matéria é de iniciativa federal. 
Nada disso. Já foi votada e aprovada em vários Estados brasileiros. 

Solicito aos colegas que votem favoravelmente ao projeto. Antes, porém, 
de encerrar, presto homenagem à Deputada Maria Olívia, que foi a autora do 
projeto e pediu-me para associar-se a ele e apresentá-lo. 

o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhamento de votação, o 
Deputado Miguel Martini. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de 
encaminhar o projeto, peço licença para reparar uma injustiça que cometi 
neste Plenário, na semana passada. 

No calor da decepção, no momento em que perdemos na votação do 
projeto do Governador, desmereci uma atuação do Deputado Durval Ângelo. 
De público, reconheço que fui infeliz na minha afirmação. Afinal, Deputado 
Durval Ângelo, o dono do projeto é aquele que o assina. Conseguir a 
aprovação depende da sua capacidade de atuação. Naquele momento, 
estava com raiva e desmereci seu trabalho. Não agi com elegância. Peço, de 
público, a V. Exa. que me desculpe. 

Pode ser redundante, mas os assessores existem para nos assessorar. O 
autor do projeto, como já disse, é aquele que o assina, não importando quem 
teve a idéia ou quem o ajudou. 

Em relação ao projeto ora em discussão, cabe parabenizar o Deputado 
Hely Tarqüínio pela iniciativa, que só poderia mesmo vir dele, pessoa 
sensível, inteligente e competente, atento sobretudo às questões relativas à 
saúde. 

A UNALE, principalmente por meio do Parlamento do Sul - PARLASUL -, 
está dando muita atenção à questão dos transgênicos. 

Não há segurança na utilização dos transgênicos. A medicina e os técnicos 
ligados à área têm demonstrado preocupação com isso, e o fato de rotular os 
produtos tem o importante papel de chamar a atenção da população para o 
perigo. 

Principalmente os Estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande 
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do Sul estão preocupados, porque há uma importação de produtos que 
vêm da Argentina, onde são alterados no seu processo e colocados no 
mercado brasileiro. A sociedade como um todo vai ter de se debruçar sobre 
essa questão. Na conferência que a UNALE fará realizar em maio do ano que 
vem, em Gramado, Rio Grande do Sul, onde estaremos aguardando de 800 a 
900 participantes, um dos temas escolhidos será a questão específica dos 
transgênicos. O meu encaminhamento é no sentido de que nós, neste 
momento, a Oposição e a Situação, pensemos no povo mineiro, na saúde de 
nosso povo e na qualidade de nosso alimento, para votar esse projeto. 
Transparência não faz mal a ninguém. O projeto diz assim: "Institui a 
obrigatoriedade de rotular os alimentos resultantes de organismos 
geneticamente modificados, chamados de transgênicos". 

Votamos aqui e virou lei um projeto de minha autoria, na última legislatura, 
que tratava de obrigatoriedade em relação às unidades lavadoras de batatas. 
Vejam V.Exas. que a batata que é lavada inicia um processo de 
degeneração, que é comprovadamente cancerígeno. A partir da lavagem da 
batata, inicia-se esse processo. Quando a dona de casa vai comprar batatas, 
já estão esverdeadas. Isso já é o começo do processo. Ali há toxinas 
cancerígenas. Isso deveria ser proibido. Esse projeto que apresentamos, que 
vamos cobrar no início da próxima legislatura, questiona o tipo de fiscalização 
que está sendo feita, que tipo de cuidado estão tendo, porque a nossa 
sociedade confia nos órgãos governamentais. Se o alimento está colocado 
para consumo, todos vão consumi-lo, confiando que os órgãos 
governamentais de inspeção sanitária, aqueles que têm que zelar pelo bom 
estado dos produtos, estão fazendo isso. Sabemos que as unidades 
lavadoras de batatas não estão ainda funcionando como está previsto na lei. 
Vamos cobrar isso no início da próxima legislatura. E, nesse caso, o que 
estamos querendo? Queremos que os que vão consumir esses alimentos 
saibam que são transgênicos. Assim, poderão saber se comerão ou não. 
Temos várias denúncias contra produtos que não são próprios para o 
consumo humano. Se não alertarmos a sociedade, pessoas vão sofrer as 
conseqüências. Quais seriam essas conseqüências? Não sabemos avaliar. 

Parabéns, Deputado Hely Tarqüínio. Tenho certeza de que o Líder do 
Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, vai liberar a sua base para votar 
favoravelmente a esse projeto, que não traz nenhum prejuízo para o 
Governo, pelo contrário, traz mais segurança para o cidadão, que vai ter 
certeza de que aquele produto não vai lhe fazer mal. Pelo menos, que seja 
advertido, seja alertado na hora da escolha daquele alimento. É o mínimo de 
direito que o cidadão tem, ou seja, ser informado a respeito daquilo que vai 
consumir. Negar esse direito é negar o direito de cidadania, o direito de ser 
informado; é negar o direito de poder consumir, entre aquilo que é oferecido, 
o que é melhor. Por isso, tenho a certeza de que, neste momento, 
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aprovaremos esse projeto, que trará um grande benefício para a 
sociedade. Votar contra esse projeto é votar contra o cidadão mineiro, contra 
a sociedade. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, 
aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 232/99 na forma do vencido em 1 o 

turno. À Comissão de Redação. 
Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 528/99, do Deputado Carlos 

Pimenta, que dispõe sobre o serviço disque-denúncia de agressões ao meio 
ambiente no território do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Meio 
Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. 
Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gil Pereira. 

O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, 
quero encaminhar favoravelmente ao projeto do Deputado Carlos Pimenta, 
que dispõe sobre o serviço disque-denúncia de agressões ao meio ambiente 
no território do Estado. O Norte de Minas, onde eu e o Deputado Carlos 
Pimenta temos as nossas bases, é uma região que sofre muito esse tipo de 
agressão. Portanto, quero parabenizá-lo, pois tenho a certeza de que essa 
medida melhorará muito o Estado, no que diz respeito às agressões ao meio 
ambiente. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer que estou 
encaminhando um requerimento ao Presidente da Assembléia Legislativa, 
solicitando um voto de congratulações com o Governador do Estado. Hoje, foi 
publicada reportagem na "Gazeta Mercantil", com o título "A Oposição que 
consolida seu espaço no cenário político do País". Esse artigo, muito 
interessante, por sinal, diz que o Governador reduziu o déficit público primário 
do Estado de R$1.200.000,00 para R$300.000.00. Portanto, quero que 
conste, nos anais desta Casa, o artigo. Quero ler rapidamente um trecho 
dele. (-Lê:) 

"O ex-Presidente da República Itamar Franco tem o que comemorar no 
final de seu primeiro ano como Governador de Minas Gerais. Reduziu o 
déficit público primário do Estado, retomou o pagamento a fornecedores, 
estancou o endividamento e está conseguindo o que parecia mais difícil, 
renegociar a dívida de R$18.500.000.000,00 com a União, modificando os 
termos de um acordo de refinanciamento que havia sido acertado pelo 
Governo anterior, do PSDB. Ao mesmo tempo, Itamar cumpriu com sucesso 
a estratégia de ocupar atenção e espaço na imprensa do País. 

O Governador mineiro, logo nos primeiros dias de janeiro, abriu fogo contra 
0 Presidente Fernando Henrique Cardoso, decretando a moratória da dívida 
com a União, num momento em que o mercado internacional observava 
nervoso a capacidade do Presidente de articular apoio para cumprir 
contratos. Ao longo de nove meses, Itamar lançou mão do impacto da 
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moratória para insistir na comparação entre os números de seu Governo, 
encerrado em 1994, com popularidade garantida pelo início do Plano Real. 

Mas a moratória não teve efeito financeiro, pois a União passou a bloquear 
recursos de fundos federais destinados ao Estado, num total de 
R$702.000.000,00, até outubro. Esgotada a sua capacidade de gerar fato 
político, a moratória foi discretamente trocada por uma batalha jurídico-
política contra os sócios estrangeiros que, no Governo anterior, tinham 
comprado 33% do capital da CEMIG, a maior empresa do Estado." 

"Itamar trocou o Secretário da Fazenda, Alexandre Dupeyrat, que 
comandara o processo da moratória, por José Augusto Trópia Reis, técnico 
com habilidade para retomar o diálogo com o Tesouro Nacional. As 
negociações estão praticamente concluídas, os bloqueios paralisaram, e 
Itamar deverá conseguir o abrandamento dos termos do contrato original. 

Apesar de a dura relação entre a União e Minas ter amenizado nos últimos 
dias, Itamar divulgou, no começo do mês, nota oficial informando que, ao 
contrário do que chegou a ser noticiado, o "assunto moratória permanece na 
mesma situação". 

Os ataques ao Presidente da República e os aspectos ideológicos da briga 
com os estratégicos (as americanas Southern e AES) da CEMIG ajudaram 
Itamar a atrair setores da Oposição em termos nacionais e reforçou a 
temerosa aliança que estabeleceu com o PT e outros partidos de esquerda 
em Minas. Mas para quem pretende se colocar como alternativa confiável 
nas eleições presidenciais em 2002, mostrar desempenho administrativo é 
necessário. 

Itamar recebeu o governo com déficit primário anual de RS1 ,2 bilhões e 
com as receitas em queda livre, além da pressão do custo de pessoal, que 
consumia algo em torno de 75% da receita livre. Um programa de 
austeridade foi posto em prática. Mais de 900 automóveis foram vendidos, 
celulares desativados, e repartições foram acomodadas em imóveis próprios, 
para fugir do aluguel. 

o custeio da máquina foi reduzido em 40%. Na outra ponta, Itamar 
promoveu uma anistia de multas para quem pagasse impostos atrasados e 
apertou a fiscalização. Além disso, setores que pesam sobre a receita, como 
os combustíveis e a energia elétrica, tiveram aumento de preços. A receita 
tributária do Estado saltou do patamar de R$450 milhões para R$570 milhões 
por mês. 

o resultado é que Itamar vai fechar seu primeiro ano com um déficit 
primário reduzido para R$300 milhões e com as despesas de pessoal 
consumindo apenas 66% das receitas livres. O orçamento que mandou ao 
Legislativo para 2000 prevê déficit primário zero e gasto de 60~o com 
pessoal, sem promover demissões, cumprindo a Lei Camata. "E uma 
situação que poucos Estados terão para mostrar", disse o Governador em 



o 
v 
o 

I( 

188~ 
recente entrevista". 

Portanto, Sr. Presidente, esse artigo da "Gazeta Mercantil" coloca o 
Governador Itamar Franco, ex-Presidente da República, em situação 
confortável em relação aos outros Estados da Federação. Obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar o Projeto de Lei n° 
528/99, o Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, no campo do Direito, a 
interpretação suprime as letras da lei. A interpretação que V. Exa. deu ao 
pronunciamento anterior presume que o encaminhamento de votação ficou 
um pouco mais flexível, sendo que posso, inclusive, abordar algumas 
questões da ONU, da seca do Nordeste, da geada do Sul, etc. Posso, até, 
quem sabe, voltar a falar daquele projeto das taxas. Não quero fazê-lo, 
porque não sou desrespeitador da lei. Já estou inscrito para encaminhar a 
votação do parecer de redação final do projeto das taxas, que tantos males 
está fazendo à população de Minas Gerais, criando uma verdadeira 
inquietação por esse interior afora. Mas não é isso que quero fazer, pois sou 
cumpridor de lei e, dessa forma, devo ater-me ao que me propus fazer. Não 
vim ficar relembrando situações que nos aborreceram, pelo contrário, vim 
dizer ao povo de Minas Gerais que, quando nós, da Oposição, estamos na 
tribuna, estamos aqui para cumprir dever cívico. 

Estamos aqui para nos ater às normas regimentais e aos termos da lei, 
quando isso não acontece por parte da Situação, que já é sobejamente 
maioria, já tem o privilégio de ser Governo e a prerrogativa de votar a favor 
das taxas enquanto votamos contra. Trata-se de uma questão interessante, 
e, por essa razão, estamos nos inscrevendo em todos os projetos, para tentar 
dar uma contribuição ao Projeto de Lei n° 528/99, do zeloso Deputado Carlos 
Pimenta. S. Exa., como todos nós, da Oposição, temos consciência de que a 
questão ambiental é muito mais séria e preocupante do que parece, porque 
estamos vivendo numa época em que a própria humanidade, por fracasso 
ou, até mesmo, por infelicidade, contribuiu para a autodestruição. Por isso, 
nós, da Oposição, somos favoráveis ao Deputado Carlos Pimenta. 

Vejo o Deputado Alberto Bejani entusiasmado, querendo participar, mas S. 
Exa. já está inscrito para encaminhar a votação. Trata-se de um projeto 
importante, e nós, como companheiros do Deputado Carlos Pimenta, temos o 
dever de dizer ao povo de Minas Gerais e aos representantes na Casa ... 
Deputado Alberto Bejani, sou um cumpridor do Regimento Interno, sei que V. 
Exa. quer intervir neste momento e tem uma contribuição muito grande a dar, 
mas tenho certeza de que, daqui a pouco, V. Exa. poderá falar. Gostaria 
muito de conceder-lhe a palavra, mas, em respeito ao Presidente e, 
sobretudo, ao Regimento Interno, não posso conceder aparte a V. Exa., 
embora saiba da contribuição que o Deputado, como ex-Prefeito, político 
responsável e consciente, tem a dar na hora do encaminhamento desse 
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projeto. 

Mas volto a dizer que o Deputado Carlos Pimenta, querendo corrigir certos 
exageros do passado, traz, para apreciação do Plenário da Casa e 
conhecimento do povo de Minas Gerais, um projeto da maior importância, 
com o qual estamos de acordo e por isso estamos encaminhando 
favoravelmente a ele. Portanto, não temos o entusiasmo nem queremos fazer 
oposição por oposição. Queremos esclarecer que, como a Situação não 
encaminha o projeto como entendemos deveria ser encaminhado, nós nos 
inscrevemos todos, para mostrar ao povo de Minas Gerais que a Oposição 
está preocupada com o presente, preocupada em corrigir erros do passado e 
está preocupada com o futuro. Por essa razão, venho encaminhar 
favoravelmente ao Projeto de Lei n° 528/99. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 
encaminhando o Projeto de Lei no 528/99, apresentado pelo Deputado Carlos 
Pimenta. De fato, como disse o Deputado Sebastião Costa, os Deputados da 
Situação têm liberdade total para discorrer sobre o assunto que querem. Na 
verdade, esperamos ter, pelo menos, tempo suficiente para discutir o projeto 
do Deputado Carlos Pimenta. Nós o analisamos na Comissão de Justiça e, 
junto com a assessoria da Casa, tivemos condições de aprofundar os 
estudos. Achamos que a intenção do Deputado Carlos Pimenta é louvável e 
que o meio ambiente é uma preocupação de todo o mundo hoje, não só do 
Brasil. Portanto, uma coisa de que carece muito o País é o que se chama 
fiscalização. 

No Brasil, falta fiscal para tudo. Na verdade, nem os Governos Estaduais, 
nem o Federal, nem os Municipais cumprem verdadeiramente sua tarefas. 
Querem fazer tudo que lhes renda dividendos eleitorais. Lamentavelmente, 
essa é a regra maior em nossa política. Mas não cumprem o que é um direito 
e uma necessidade da população, que é o poder de polícia, o poder da 
justiça, o poder de fiscalização. Disso, estamos carentes - carecemos de 
fiscais de tributos, de fiscais do meio ambiente, de policiais federais, de 
policiais militares e civis e não temos nem vigilância sanitária. Este é um País 
que vive entregue à própria sorte, assim como os brasileiros. E vamos por 
esse caminho afora, escapando, pois somos sobreviventes. Mas quantos não 
perdem a vida por falta de responsabilidade do poder público deste País? 

Nesse caso, a intenção do Deputado Carlos Pimenta é exatamente criar 
um serviço que ajude os fiscais do IBAMA e do IEF a fi~calizar nosso meio 
ambiente - nossas águas, nossas florestas e nosso solo. As vezes, fico muito 
triste, porque as leis que protegem nossas matas ciliares, nossas nascentes, 
nosso solo e nossas florestas existem, mas, lamentavelmente, não são 
respeitadas. E, muitas vezes, quem as desrespeita consegue dar um jeitinho 
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junto aos órgãos federais, estaduais ou municipais - em todos eles, se se 
trata de um indivíduo ligado ao poder, quase sempre consegue um 
"ajeitamento" das multas, da infração, o que, na verdade, é uma grande 
pobreza de espírito que ainda temos em nosso País. Portanto, quero 
parabenizar o Deputado Carlos Pimenta por sua brilhante idéia, e esperamos 
que os Deputados aprovem essa matéria. Obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Alberto Bejani. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, achamos que 
o Projeto de Lei n° 528/99 é muito importante para que a denúncia possa 
chegar ao órgão competente, trazendo para todos os mineiros a certeza de 
que o meio ambiente está sendo respeitado e que, acima de tudo, há homens 
responsáveis neste Estado. Por isso, gostaria de pedir a V. Exas. que 
aprovem esse projeto. O Deputado que o fez tem a responsabilidade do 
conhecimento de causa. E, para nós, é muito gratificante saber que um 
colega desta Casa fez um estudo profundo, dando ao Projeto de Lei n° 
528/99 aquilo que é necessário. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, 
temos certeza de que esta Casa não vai fugir à responsabilidade de votar um 
projeto de tamanha importância. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, vejo, de plano, que não há 

número suficiente para continuarmos esta reunião; solicito, portanto, seu 
encerramento. 

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na 
pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada para a 
recomposição do "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à 
chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira)-(- Faz a chamada) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados. Não há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
Encerramento 

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuntao, convocando os 
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 21, às 9 e às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação; para a solene de encerramento da 1 a 
Sessão Legislativa Ordinária da 143 Legislatura, na mesma data, a realizar-se 
logo após a apreciação do projeto de lei do Orçamento Anual, nos termos do 
edital de convocação; e para a ordinária de amanhã, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia:( - A ordem do dia anunciada é a publicada na edição 
de 21/12/99.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 683 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 21/12/99 
Presidência do Deputado Anderson Adauto 
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem 

do Dia): 1a Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação 
Final do Projeto de Lei n° 705/99; discursos dos Deputados Sebastião Costa, 
Hely Tarqüínio, Paulo Piau, João Leite, Durval Ângelo, Alberto Bejani e 
Mauro Lobo; questão de ordem; discurso do Deputado Carlos Pimenta; 
votação; aprovação; questão de ordem; declaração de voto; questões de 
ordem; suspensão e reabertura da reunião; anulação da votação do parecer -
Encerramento. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
Anderson Adauto - Durval Ângelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo 

Carneiro Leão -Agostinho Patrús - Agostinho Silveira - Aílton Vilela - Alberto 
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arlen 
Santiago - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elmo 
Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio -
lrani Barbosa - Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo -
João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - Luiz 
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Márcio Cunha - Márcio 
Kangussu - Marco Régis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Mauro 
Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava -
Sebastião Costa -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Às 9h14min, a lista de 

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

1a Parte 
Ata 

-O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

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

passar à 2a Parte da reunião, em sua 1a Fase, com a discussão e votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. 

1a Fase 
Discussão e Votação de Pareceres 

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 705/99, 
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do Governador do Estado, que altera a Tabela A da Lei n° 6.763, de 
26/12/75, e dá outras providências. Para discuti-lo, com a palavra, o 
Deputado Hely Tarqüínio. (- Pausa.) Na sua ausência, com a palavra, o 
Deputado Paulo Piau. (-Pausa.) Não há outros oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Sebastião Costa. 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 
presentes nas galerias, pessoal da imprensa e da TV Assembléia, estamos 
na tribuna, nesta oportunidade, porque a nossa preocupação não terminou 
com a votação do Projeto de Lei n° 705, que acabou sendo intitulado aqui na 
Casa como "Boeing 705". Quando o projeto chegou aqui, realmente poderia 
estar com as características de um "Boeing", tramitando rapidamente, 
passando com facilidade pelas comissões. Depois de determinado momento, 
quando foi incluída mais uma emenda - nós já vínhamos repudiando a 
criação de taxas num projeto que modificava taxas-, o Governo criou mais de 
100 taxas para o povo de Minas Gerais pagar. Aí, houve a nossa reação. 

Para a nossa surpresa, depois veio a outra taxa, que nos causou mais 
espanto ainda: aquela que a imprensa denominou como "narcotaxa", que 
entrou em 2° turno. Ela não foi sequer avaliada pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Casa. Se fosse, poderia, naquela esfera, ter sido 
liquidada, uma vez que configura uma bitributação. Infelizmente, somos 
minoria e acabamos derrotados. Caímos de pé, porque tivemos a coragem 
cívica de enfrentar e de votar contrariamente ao projeto de lei que criava 
taxas e que, por último, criou uma taxa ainda maior. 

Ontem, tomei conhecimento de que 81% da população está contra a 
aprovação desse projeto de lei. Acredito que os outros 19% não puderam 
externar a sua opinião: se uns estão contra, os outros devem estar perplexos 
com uma medida dessa natureza no final do exercício. 

Por isso, Sr. Presidente, encaminhamos contrariamente à aprovação desse 
projeto, que começou como um "Boeing" e se transformou em um navio 
canhoneira, aquele que transporta os canhões, para explodir nas mãos do 
povo. Esse navio está navegando nas águas tranqüilas da insensibilidade de 
um Governo que está pouco preocupado com o fato de contrariar a 
população de Minas Gerais. 

Ontem, eu, os Deputados Mauro Lobo e Paulo Piau, muitos companheiros 
de Bancada, o Deputado Bilac Pinto e vários Deputados do PSDB 
apresentamos o requerimento que hoje à tarde V. Exa. terá oportunidade de 
apreciar, juntamente com o Plenário, no qual apelamos para a sensibilidade 
do Sr. Governador, para que ele vete o projeto de lei ou, pelo menos, vete a 
emenda que inseriu em 2° turno a "narcotaxa". 

Hoje à tarde, Sr. Presidente, o Plenário desta Casa, a imprensa e a opinião 
pública de Minas Gerais terão conhecimento desse requerimento que 
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formulamos ontem à noite e já está protocolado para ser encaminhado a 
V. Exa. e à Mesa. 

Muito obrigado. Fica aqui o nosso apelo: ainda há tempo para refletir e 
rejeitar esse parecer de redação final. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Governador 
Itamar Franco vai ter um balanço desastroso do seu primeiro ano de 
Governo. Primeiro, porque ele começou com a moratória e acabou com a 
"narcotaxa". Isso significa uma sobrecarga e uma forma de acentuar a divisão 
entre ricos e pobres, tornando-a ainda mais perversa. Porque vão pesar 
diretamente no bolso da classe pobre essas famigeradas taxas, criadas no 
fim do ano e ainda não aprovadas - ainda temos tempo, Deputados, de 
rejeitar o projeto das taxas, para não sobrecarregar ainda mais o povo 
mineiro. 

Aos telespectadores, que estão em casa: passa em minha imaginação o 
seguinte cenário em Minas Gerais: o cidadão, principalmente o assalariado, 
que trabalha inocentemente, procurando garantir sua sobrevivência, as donas 
de casa, que sabem o preço das coisas, todos vocês unindo-se em uma 
verdadeira "cruzada" contra essas taxas do Governador Itamar Franco. 
Prestem bem atenção: já vamos começar o ano sobrecarregados. Já chega 
de tanta dificuldade; chega de tanto pagar para viver! E, agora, mais taxas e 
taxas. 

A verdade é que foram criadas muitas novas taxas, além das que já se 
pagavam: para os serviços epidemiológicos de alto risco e para a saúde, 
foram criadas muitas taxas. Vejam bem, o alimento - o arroz e o feijão - é 
produzido no campo e, depois, tem de ser transportado. Quer dizer, se 
pensarmos na produção primária, no transporte e na comercialização de 
qualquer tipo de produto que vocês irão comprar, inclusive alimentos e 
medicamentos, tudo estará mais caro. Corre-se o risco de os hospitais 
fecharem. A partir do dia 1 o de janeiro, o pai ou o Governo vão pagar mais 
caro à maternidade pela criança que nascer. Então, as taxas já começam a 
influenciar desde o nascimento da pessoa; depois, em seu crescimento e em 
sua alimentação. Isso porque os produtos primários são transportados - e 
serão pagas mais taxas para isso -; a seguir, transformados, isto é, 
industrializados - com mais taxas -, e, em seguida, colocados no mercado. 
Isso influenciará em tudo: no vestuário, na alimentação, no medicamento - e 
já chega 0 alto preço que todos já pagamos pelos medicamentos. Teremos 
ainda mais taxas. Então, gostaria de alertar apenas para o fato de que vamos 
conviver com muito mais fome e desemprego ainda, a partir do dia 1° de 
janeiro. . . . 

Terminando, Presidente, gostanamos de encaminhar contra o proJeto das 
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taxas. O PSDB em peso, o PFL e o PSN vão votar contra, e queríamos 
pedir aos Deputados que nos acompanhassem, mesmo sendo da base do 
Governo, para não sobrecarregar ainda mais o povo de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Piau* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 
Deputadas, aproveito este espaço de 3 minutos para fazer um 
esclarecimento à opinião pública. Gostaria de chamar a atenção, sobretudo, 
da imprensa, de Belo Horizonte e do interior: só se fala na famigerada 
"narcotaxa". Só se fala nisso. Parece que está tudo preparado, que está 
armada uma arapuca, o chamado "bode", para que o Governador venha a 
vetar a "narcotaxa". Mas a comunidade mineira está se esquecendo de que a 
"narcotaxa" é apenas um pedacinho da carga que está se colocando em cima 
dos mineiros, neste final de ano. 

É bom que a imprensa e a comunidade saibam que o Governador Itamar 
Franco encaminhou para esta Casa o Projeto de Lei n° 705, aqui apelidado 
de "Boeing 705", que trouxe 129 novas taxas para serem cobradas do povo 
mineiro. Pois bem, nesta Casa, infelizmente, o projeto ganhou a taxa n° 130, 
de autoria do nosso Presidente, Deputado Anderson Adauto - a chamada 
"narcotaxa", que gerará uma arrecadação de R$135.000.000,00 a 
R$150.000.000,00 por ano. 

Porém, o "Boeing 705" do Sr. Governador Itamar Franco prevê uma 
arrecadação de R$350.000.000,00 por ano. A "narcotaxa" é um absurdo, uma 
vergonha e deixará uma nódoa nos Deputados desta Casa. É interessante 
dizer que o que vai, na verdade, arrombar o bolso do cidadão é o projeto 
mandado para esta Casa pelo Sr. Governador Itamar Franco. 

Gostaria de deixar esse esclarecimento e dizer para os Srs. Deputados 
que, infelizmente, não há tempo para derrubarmos esse projeto na redação 
final. Porém, acho que deveríamos, pelo menos, deixar a nossa manifestação 
em solidariedade ao povo mineiro, fazendo até um apelo ao Sr. Governador 
Itamar Franco nesse sentido. Também estamos fazendo um apelo às 
entidades, pelo Estado afora, para que pressionem o Sr. Governador, pois, 
quem sabe, ele terá pelo menos a hombridade de vetar essa famigerada 
"narcotaxa", que, além de tudo, é inconstitucional. 

Ele pode se basear na inconstitucionalidade dessa taxa, para que o povo 
mineiro não amargue mais essa decepção, como bem disse o Deputado Hely 
Tarqüínio: começou com a moratória, espantando os investimentos do 
Estado de Minas Gerais, e, agora, precisa meter a mão no bolso do 
contribuinte, meter a mão no bolso dos mineiros para tapar a incompetência 
da sua administração. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
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João Leite. 

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas, 
quero encaminhar contrariamente a esse conjunto de taxas que são impostas 
à população de Minas Gerais neste apagar das luzes, no final desta sessão 
leg i si ativa. 

Quero relembrar algo que disse aqui nas discussões da semana passada. 
Já temos o "bode", que é a CPMF da segurança. O Governador, quando 
Presidente, instituiu a CPMF da saúde; agora, ele institui também a CPMF da 
segurança. Mas esse é o "bode". Ele, agora, se articula; está querendo ouvir, 
para saber qual é o sentimento da população, e deverá vetar o projeto, 
deixando sua base na Assembléia Legislativa numa situação delicada, 
exposta totalmente à crítica da população de Minas Gerais. 

O Governador novamente transfere sua responsabilidade para a 
Assembléia Legislativa, como sempre fez, desde o início do seu Governo. Foi 
assim em relação à Polícia Militar: o Governador dispunha de todos os dados 
relacionados à Polícia Militar e aos policiais que estavam excluídos, mas 
transferiu para a Assembléia Legislativa essa responsabilidade, para que os 
Deputados assumissem e resolvessem o que ele tinha de resolver. Agora, 
novamente, ele arrumou um "bode". Se existe algo muito complicado no 
Governo, arruma-se alguma situação para desviar a atenção da população. 
Isso, infelizmente, é de Maquiavel. 

Neste momento, o Governador desvia a atenção da população para essa 
"narcotaxa", mas passarão mais de 100 outras taxas. Por exemplo, será 
taxada aquela padaria de um lugar simples, e teremos aumento nos produtos 
vendidos por ela. 

Infelizmente, temos um Governador que colocará em situação difícil os 
Deputados da Assembléia Legislativa. Queremos lamentar que seja assim. 
Queremos lamentar também o fato de que nesta manhã não deveremos ter 
"quorum" para votar a redação final desse projeto, que não queremos votar, 
mesmo. O Presidente da Assembléia lembrou que a Oposição não deve dar 
"quorum" para a votação de um projeto como esse, e estaremos atentos em 
relação à questão do "quorum" nesta manhã. Muito obrigado. 

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

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Acho que, 
nessa questão tributária, é necessário que façamos uma viagem no tempo, 
nos últimos cinco anos. No primeiro ano do Governo Eduardo Azeredo, em 
1995, ele criou a taxa de segurança pública, num valor que se aproximava, 
no global, do da taxa hoje criada. A justificativa do Governo Eduardo Azeredo 
para a proposta - que naquele momento só teve os votos contrários da 
Bancada do PT - era o caos em que se encontrava a área da segurança 
pública. Em 1996, fomos agraciados com outro presente do Governo 
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Eduardo Azeredo. Ele antecipou todo o pagamento do IPVA para o mês 
de janeiro, prejudicando as placas com finais 9 e O. Isso gerou uma 
arrecadação brutal, principalmente com os contribuintes dos finais 9 e O, que 
iriam pagar no mês de outubro. Eles tiveram em dois, três meses uma 
antecipação da sua arrecadação. 

No ano de 1997, houve um reajuste geral na Lei n° 6.763, de 26/12/75, 
promovido por Eduardo Azeredo, e a alegação, na época, era que os valores 
dessa taxa eram irrisórios. Naquele momento, a Bancada do PT entendeu ser 
correta a pretensão do Governador Eduardo Azeredo e votou favoravelmente 
àquela medida. No ano de 1997, também, com o aumento de 1% e com o 
reajuste dos valores venais dos veículos, tivemos quase o dobro do 
pagamento do IPVA. Então, no ano de 1998, com o Governador Eduardo 
Azeredo derrotado, não tivemos nenhum tipo de tributo. Até entendo que as 
Bancadas da Oposição critiquem, porque é uma taxa impopular, mas não dá 
para sentar no rabo. Gostaria de chamar a atenção do PFL e do PSDB pelo 
fato de negarem que, nesses três anos, tenham votado favoravelmente a 
todas essas medidas de aumento de impostos, que, diga-se de passagem, 
seriam bem maiores que a do projeto em questão. 

O que é o projeto? A primeira parte reajusta as taxas nos índices 
inflacionários do período. Cria as taxas de fiscalização sanitária, no 
entendimento de que um novo código foi aprovado aqui. Onde está a 
polêmica? Ela está em três taxas. Acho correto que a polêmica seja travada 
quanto a três taxas. Penso que é questão de coerência. Só que duas 
beneficiam empresas, a de "leasing" e a das seguradoras. A Oposição não 
votou contra. Então, onde ficaria a polêmica? Ela, Sr. Presidente, ficaria 
restrita a uma única taxa, que não é a "narcotaxa": é a taxa de licenciamento 
de veículo, que é uma taxa que já existe hoje. É uma taxa que já existe 
quando alguém emplaca o carro ou faz a transferência. Ela corresponde hoje 
a uma arrecadação de R$20.000.000,00. Concluindo, Sr. Presidente, ao 
passar para anuidade, ela passaria a arrecadar cinco vezes mais. Então, 
entendo que devemos travar o debate onde ele existe. A diferença está 
nessa última questão. Quando tivermos tempo para discussão, vamos entrar 
e debater essa questão, nesse ponto. Fiz questão de citar o PFL e o PSDB. 
Espero que eles exijam resposta, pelo art. 164, a respeito disso. 

o Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Alberto Bejani. 

o Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a princípio, 
lamento que aterrisse, mais uma vez, neste Plenário, o "boeing 705", e todos 
sabem que nossa posição é contrária às taxas de que o projeto trata. Aliás, 
não só nós. Vejam o que diz hoje a "Tribuna de Minas", de Juiz de Fora: 
"Governo do Estado - Narcotaxa pode enfrentar dificuldades. Depois de 
aprovada pela Assembléia Legislativa na semana passada, a narcotaxa, 
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imposto criado para combater o narcotráfico no Estado, poderá enfrentar .. 
dificuldades para ser sancionada pelo Governador Itamar Franco. Ele admitiU 
ontem (no domingo), depois de passar o fim de semana em Juiz de Fora, e 
antes de embarcar para Belo Horizonte, que prefere uma espécie de taxa de 
segurança pública para diminuir a violência no Estado, ao invés da 
narcotaxa". 

O Governador dá sinais de que é contrário à "narcotaxa", e nós, da 
Oposição, sentimos que ele está querendo passar para o nosso lado. 

Governador Itamar Franco, como ex-Prefeito de Juiz de Fora e Deputado 
eleito naquela cidade, falo, em nome da Oposição, que o senhor será 
recebido por nós de braços abertos. Mas só o senhor; o resto do Governo 
não, e os Deputados que votaram a favor da "narcotaxa" também não. 
Depois da declaração do senhor à "Tribuna de Minas" de que é contrário à 
"narcotaxa" e de que deve vetá-la, nós, os 16 Deputados da Oposição, o 
receberemos de braços abertos. O senhor poderá vir compor o pequeno 
grupo nesta Casa que faz oposição racional e atua equilibradamente, com os 
pés no chão. Esteja certo de que o senhor nós aceitamos. 

Aproveito a oportunidade para dizer à imprensa que, ao publicar que 
Deputados aprovaram a "narcotaxa", digam os nomes dos Deputados, senão 
fica parecendo que todos concordam com essa bitributação absurda, que, 
acima de tudo, é inconstitucional. Vários tributaristas afirmam que é 
vergonhoso o Estado de Minas Gerais querer cobrar sobre o IPVA uma taxa 
de R$45,00. 

Concluindo, reitero, com todo o respeito, o que já disse ao Governador 
Itamar Franco: os 16 Deputados da Oposição irão recebê-lo de braços 
abertos, se o senhor vetar a "narcotaxa". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Mauro Lobo. 

o Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos 
assistindo à reação da sociedade mineira à cobrança de mais taxas, 
sobretudo a "narcotaxa". Isso está demonstrando a inoportunidade da sua 
criação. Em todo o Estado, surgem manifestações contrárias, principalmente 
na imprensa nacional. 

Para facilitar as coisas, o Deputado Sebastião Costa e eu apresentamos 
um requerimento, na noite de ontem, solicitando ao Governador que vete a 
emenda. Fazemos isso com a convicção de que esse seria o caminho menos 
desgastante para o Governo. Ao aprová-la, o Governador estaria indo contra 
o desejo da sociedade mineira. 

Entendemos que o momento em que a população não tem perspectiva de 
aumento de salário, dificuldade de encontrar emprego, os custos domésticos 
aumentando (energia elétrica, água, escola, transporte), R$45,00 é muito 
significativo para o bolso. 

l~ _____________________ j 
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Não cabe comparar esse valor com um tanque de gasolina. Há muito 

proprietário de automóvel que anda pouco, exatamente porque não tem 
recurso. Devemos contribuir com o Governo para se safar dessa. 

O nosso entendimento é vetar a emenda que criou a "narcotaxa" para ir ao 
encontro daquilo que a sociedade mineira quer. Basta de impostos, basta de 
novas taxas. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. 

consultasse a assessoria, porque, ontem, à noite, fizemos as inscrições dos 
Líderes do PFL, Deputado Paulo Piau, e do PSDB, Deputado Hely Tarqüínio, 
para que discutissem o parecer de redação final. Em seguida, nós faríamos o 
encaminhamento. 

como V. Exa. nos passou a palavra para encaminhar a votação, já fizemos 
os encaminhamentos. Consulto V. Exa. sobre se não seria possível permitir 
aos dois Líderes, tendo em vista as inscrições prévias, manifestarem-se 
sobre a questão. 

o Sr. Presidente - A Presidência verificou, como sempre faz, o livro de 
registro de inscrições, e realmente estavam inscritos os Líderes do PFL e do 
PSDB. A Presidência leu o projeto, colocou-o em discussão e chamou esses 
Líderes para discutir; nenhum dos dois estava no Plenário, no momento em 
que foram chamadas. Todos os dois foram chamados, mas não estavam 
presentes. o Deputado Sebastião Costa - Sendo assim, agradeço a V. Exa. a 
deferência de a resposta ter sido de plano. Lamento que, naquele momento, 
os Líderes não estivessem aqui, porque tenho certeza de que eles tinham 
grandes esclarecimentos a dar à população de Minas Gerais sobre o tema. 

o Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado 
Carlos Pimenta. 

o Deputado Carlos Pimenta * - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos 
encaminhar a votação da redação final do Projeto de Lei n° 705/99, 
contrariamente a sua totalidade, inclusive a emenda que cria a taxa de 
segurança, "narcotaxa", em nosso Estado. 

Gostaria de testemunhar a reação violenta que aconteceu, principalmente 
nos grandes centros, com relação a essa atitude, a essa decisão tomada pela 
Assembléia Legislativa. 

Em Montes Claros, neste final de semana, recebemos inúmeras 
manifestações contrárias e a solicitação de que fizéssemos esse último apelo 
aos Deputados, para tentar evitar esse constrangimento causado a nosso 
Estado. 

Quero parabenizar a CPI do Narcotráfico, que, numa decisão madura, 
consciente, em reunião com o Governador do Estado, apresentou o parecer 
técnico de Deputados que estão trabalhando nessa CPI solicitando ao 
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Governador que vete essa proposta de emenda apresentada ao Projeto 
de Lei no 705/99. 

Entendemos que o Governador Itamar Franco é um homem sensível, 
maduro e experiente, já ocupou quase todos os cargos importantes que 
poderia ocupar. Seria uma decisão que condiz com a sua credibilidade, com 
o trabalho que vinha exercendo ao longo desses anos. 

O veto a essa proposta não será nenhuma surpresa para o Estado de 
Minas Gerais e será um ato que poderá mudar o curso, mudar um trabalh? 
feito para a aprovação desse imposto que vai penalizar o contribuinte a partir 
de janeiro de 2000. . 

Estaremos defendendo o veto do Governador, porque acreditamos que e 
uma pessoa sensível e experiente para entender que é um imposto indevido, 
mal colocado, que veio de afogadilho e colocou em situação de 
constrangimento todo o Poder Legislativo. 

A Bancada da Oposição fará coro com o Governador do Estado nesse veto 
que vai opor ao projeto de lei, beneficiando principalmente o contribuinte e o 
povo do Estado de Minas Gerais. 

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

O Deputado Durval Ângelo - Declaração de voto, Sr. Presidente. 
O Deputado Paulo Piau -Verificação. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, para declaração de voto, o Deputado 

Durval Ângelo. 
Questão de Ordem 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, eu pedi a verificação. 
O Sr. Presidente - O Deputado Durval Ângelo pediu a palavra para 

declaração de voto antes de V. Exa., Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, novamente o senhor vai rasgar o 

Regimento desta Casa. Não acredito numa coisa dessas! O senhor está 
cassando o meu diploma de Deputado. Tive quase 50 mil votos, represento 
aqui toda a população de Minas Gerais e não admito que V. Exa. novamente 
faça, como na semana passada, abrindo a reunião com 14 Deputados, numa 
atitude de desrespeito e autoritarismo. Não admito isso! Não faça isso, Sr. 
Presidente, porque esta reunião não continua. Agora sou obrigado a apelar 
com V. Exa. Como podemos votar com um "quorum" essa natureza? O 
senhor tem a responsabilidade de fazer a recomposição de "quorum" e de 
colocar em Plenário, com ou sem a Oposição, 39 Deputados. Não podemos 
aceitar isso. Chega de massacre! 

O Sr. Presidente - A Presidência vai passar a palavra ao Deputado Durval 
, Ângelo, que a solicitou para declaração de voto, antes de V. Exa. solicitar a 

verificação. 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, fiz o pedido, e, no momento exato, 
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a última palavra, já estava combinado com o Deputado Durval Ângelo que se 
fizesse isso. Isso nunca aconteceu nesta Casa. 

O Sr. Presidente - A Presidência não deseja cassar a palavra de V. Exa. 
Vai passá-la, para declaração de voto, ao Deputado Durval Ângelo e a 
passará, logo após, a V. Exa. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, exijo que se faça a verificação de 
votação. Tenho quase 50 mil votos nas minhas costas. Não os jogue fora. 
Não aceito que os jogue fora. Para a lata de lixo não vão, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- A Presidência já tomou a decisão. Vai passar a palavra, 
para declaração de voto, ao Deputado Durval Ângelo, que a solicitou em 
primeiro lugar. Logo depois, passará a palavra a qualquer outro Deputado 
que deseje fazer uso dela. 

Declaração de Voto 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, eu estava atento para pedir a 

palavra para declaração de voto, porque o meu raciocínio foi partido na fase 
anterior de encaminhamento, daí a necessidade de concluí-lo. Desenvolvi um 
raciocínio num curto período de tempo, de forma didática, tentando mostrar a 
trajetória dos finais de ano, desde o primeiro ano em que fui Deputado, em 
1995, até este. Nessa trajetória, mostrei como o Governo Eduardo Azeredo 
tratou a questão tributária. 

Em determinado momento, o PT votou contrariamente, e citei a taxa de 
1995 e o IPVA de 1997, mas falei da concordância, em outros anos, com os 
procedimentos tomados pelo Governo Eduardo Azeredo. Toda a 
compreensão, naquele momento, era em razão da situação de crise em que 
se encontrava o Estado de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, fiz uma 
provocação - e pensei que o Deputado Sebastião Costa fosse responder a 
ela - sobre a postura que os Deputados do PSDB e do PFL tinham naquele 
momento. Não era essa crítica que se tem agora. 

Cobrança de imposto não é bom de jeito nenhum. Sabemos que a 
cobrança de imposto sempre onera, na cadeia final, os mais pobres, os mais 
excluídos. Hoje destaquei que a única divergência que poderia haver entre 
nós seria com relação à Emenda n° 6, que modifica uma taxa de registro e 
vistoria de veículos, que é cobrada quando do emplacamento e da 
transferência, tornando-a anual, procedimento que já existe em oito outros 
Estados. São Paulo, que queria cobrar a chamada "narcotaxa" na taxa de 
telefone, tem esse pagamento anual, assim como o Rio de Janeiro e o Rio 
Grande do Sul. Se há inconstitucionalidade, ela também seria argüida nesses 
Estados. Se a Emenda n° 6 era inconstitucional, também a existência da taxa 
o seria, pois é cobrada no emplacamento e na transferência, e isso poderia 
ser considerado bitributação. 

O que nos levou a nos posicionar, Sr. Presidente, foi a situação 
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emergencial em que se encontra o quadro da segurança. Só quem 
conhece um presídio ou uma cadeia sabe do crime que o Governador 
Eduardo Azeredo praticou contra os encarcerados do Estado. Além de ela 
não repassar os R$28.000.000,00 do Fundo Penitenciário, reduziu uma 
arrecadação, que era de R$14.000.000,00, para R$1.000,00, nesse Fundo. 
Mas isso não significa que esses R$13.000.000,00 tenham desonerado os 
cidadãos. Não. Eles acabaram indo para o caixa único do Estado. Só quem 
conhece a dor de ter um membro da família no tráfico de drogas ou no vício 
sabe da necessidade de que o poder público tome providências nesse 
sentido. O melhor seria votar contra, mas acho que temos que enfrentar esse 
risco. 

O que nos garantirá e nos dará a esperança de que essa taxa será para 
valer são dois princípios básicos. O primeiro, de que ela esteja em uma conta 
desvinculada do caixa único do Estado. Isso está na lei, mas é preciso que 
haja vontade política por parte do Governador para que isso aconteça e não 
haja subterfúgios para transferir os recursos para outra área. A segunda é o 
Conselho. Entendemos que esse Conselho tem que ser representativo. Acho 
que, com essas medidas, poderemos ter uma Emenda n° 6, a que criou a 
taxa de licenciamento, aplicada com resultado real e prático. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, gostaria de fazer um 

questionamento. Se V. Exa. não ouviu o Deputado Paulo Piau pedir a 
verificação de "quorum" e deu a palavra ao Deputado Durval Ângelo para 
declaração de voto, está consumada a votação com o resultado, ou V. Exa. 
vai considerar a solicitação de que o Regimento seja cumprido e atender à 
solicitação do Deputado Paulo Piau, que pediu a verificação de votação? A 
Oposição fez até um acordo, devemos ser claros. Estaríamos presentes para 
ter "quorum", embora votando contra. Então, que:emos saber se está 
consumada a votação e o seu resultado, ou não. E uma prerrogativa da 
Oposição e de qualquer Deputado solicitar a verificação de "quorum" para 
saber se havia 39 Deputados presentes quando foi feita a votação. 

o Sr. Presidente - A Presidência entende que a declaração de voto 
caracteriza o final do processo de votação. A partir do momento em que um 
Deputado pede a palavra para declaração de voto e a Presidência passa-lhe 
a palavra, está concluída a votação. 

o Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, de qualquer forma, sem 39 
Deputados, não pode. A O~osiç~.o. estava presente para ter "quorum". Se a 
Situação não compareceu, f1ca dJf1c11. 

o Sr. Presidente - Temos outras matérias para votação. Basta, no 
momento certo, fazer a solicitação de recomposição de "quorum", que a 
Presidência determinará que se proceda à chamada dos Deputados, e 
poderemos checar se há ou não número suficiente para a votação das outras 
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matérias constantes na pauta. 
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero lamentar a manobra a que 

assistimos esta manhã, na Assembléia Legislativa. Tudo foi combinado, e 
pudemos acompanhar isso. No momento da discussão e do encaminhamento 
de votação do projeto, pudemos perceber que não havia "quorum" no 
Plenário. Mas, infelizmente, em vez de recompor o "quorum" para que 
houvesse número suficiente de Deputados para votar, o caminho escolhido 
foi esse, o do pedido de declaração de voto, para inviabilizar a verificação de 
votação. Eu aguardava uma decisão de V. Exa. pela verificação de votação e 
não gostaria que permanecesse essa dúvida para todos. 

Lamentavelmente, vemos a Assembléia Legislativa exposta. Veremos esse 
projeto indo para o Governador, sendo vetado e todos os Deputados 
colocados em exposição. Lamento, mas foi clara a manobra feita nesta 
manhã. Aguardava uma decisão de V. Exa. de fazer a verificação da votação, 
e não foi o que aconteceu. O Deputado Durval Ângelo estava próximo ao 
microfone, sentado ao seu lado, na mesa, fazendo essa manobra de pedir, 
imediatamente, a declaração de voto, impedindo o pedido de verificação de 
votação que o Deputado Paulo Piau encaminhou. Quero lamentar, porque 
isso não ajuda em nada a Assembléia Legislativa não ajuda em nada, a 
democracia, e, novamente, vemos a Minoria sendo desrespeitada na 
Assembléia Legislativa. Isso não é democracia. Democracia não é atender ao 
interesse da Maioria, a Minoria tem que ter voz, ela tem que se defender. 
Neste momento, todos nos sentimos atingidos por essa manobra feita pela 
Mesa, que é lamentável. Esperava de V. Exa. uma decisão à altura da 
Presidência desta Casa, que seria fazer uma verificação de votação, em 
favor da democracia. É lamentável, Sr. Presidente. 

o Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, solicito que V. Exa. suspenda 
a reunião por 5 minutos para entrarmos num acordo, se é que está tudo 
consumado. Vamos ter complicações numa hora em que poderíamos 
encerrar os trabalhos. Pediria a V. Exa, em nome de uma conciliação, que 
suspendesse por 5 ou 1 O minutos os trabalhos, para nos entendermos sobre 
essa matéria que está sendo encerrada de forma vertical, com relação ao 
Regimento. O Deputado Paulo Piau solicitou antes a verificação de votação, 
v. Exa. pode não ter ouvido. Quem sabe consigamos um entendimento para 
evitar posições extremas e a prorrogação dos trabalhos. Essa é a 
recomendação que faria a V. Exa. 

O Deputado Agostinho Patrús - Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo 
a V. Exa. para que, antes que atenda ao pedido do Deputado Hely Tarqüínio, 
reflita sobre essa questão. Já temos um entendimento na Casa para 
encerrarmos nossos trabalhos e nos dirigirmos às nossas casas em paz. A 
Oposição está toda presente, Sr. Presidente, para cumprir com o acordo feito 
de estar presente e dar "quorum". Um acordo dessa forma nunca foi feito 
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nesta Casa, todos os acordos feitos nesta Casa foram para deixar o 
"quorum" para a Situação, que sempre era obrigada a colocar os 
Deputados no Plenário para votar. A Oposição aquiesceu em estar 
Plenário também durante as votações, para que não houvesse a ausênci< 
"quorum" no encerramento das reuniões. 

Portanto, Sr. Presidente, a Oposição estava aqui presente. O Deput 
Paulo Piau pediu a verificação de votação, e, por várias vezes, nos últir 
dias, quando é solicitada a verificação de votação ou quando ainda estar 
no decorrer de uma votação e alguém pede a palavra para declaraçãc 
voto, a posição de V. Exa. tem sido uma única: "Aceitarei a declaraçãc 
voto de V. Exa., assim que encerrar o processo de votação". O processe 
votação ainda não se havia encerrado, porque ainda havia o pedido 
verificação de votação. Portanto, Sr. Preside!lte, o pedido anterior 
declaração de voto feito pelo Deputado Durval Angelo não pode invalid: 
pedido feito pelo Deputado Paulo Piau no mesmo momento ou 1 

segundos de diferença, para verificação de votação. Faço um apelo < 
Exa., como ex-Presidente desta Casa, que também já se sentou nE 
cadeira, para que tenha a grandeza de rever sua posição, fazer a verificc: 
de votação e, em seguida, dar a palavra para declaração de voto àqu 
Deputados que o desej~rem. V. Exa. até, no momento em que deu a palé 
ao Deputado Durval Angelo para declaração de voto, num determir 
momento disse: "Darei a palavra ao Deputado Durval Ângelo, pela orden 
posteriormente corrigiu: "para declaração de voto". 

Gostaria que V. Exa. pudesse rever essa posição, porque el 
desagradável no momento em que um Deputado é impedido de pedir 
verificação de votação. Temos "quorum" para votar. Assim, poderemos I 
comprovação daqueles que votaram a favor do parecer de redação fir 
daqueles que votaram contra. 

o Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje faço 1 
da Oposição, o que não é fácil. V. Exa. esteve nesta condição no 
passado. Por várias vezes, vimos a manifestação de V. Exa. faz 
exatamente o que estamos fazendo hoje. Não aceito, em hipótese nenh 
declarações que tenho visto por aí de V. Exa., dizendo que esse e 
problema político local, um problema político de Uberaba. Quero contE 
veementemente, essa posição de V. Exa., porque estou aqui, 1 

Deputado de Oposição, para cumprir a missão que quase 50 mil eleitore 
confiaram. Portanto, essa é minha postura nesta Casa. Não acredito r 
Governo, pois ele é populista, vende uma situação ideológica, convinc 
de tapeação. No fundo, não há nada. Esta é minha convicção real para 

, oposição a este Governo. 
A Assembléia Legislativa transformou-se num departamento do Exec 

num mero departamento do Executivo, e todas as situações que tr 
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nesta Casa, todos os acordos feitos nesta Casa foram para deixar o 
"quorum" para a Situação, que sempre era obrigada a colocar os 39 
Deputados no Plenário para votar. A Oposição aquiesceu em estar no 
Plenário também durante as votações, para que não houvesse a ausência de 
"quorum" no encerramento das reuniões. 

Portanto, Sr. Presidente, a Oposição estava aqui presente. O Deputado 
Paulo Piau pediu a verificação de votação, e, por várias vezes, nos últimos 
dias, quando é solicitada a verificação de votação ou quando ainda estamos 
no decorrer de uma votação e alguém pede a palavra para declaração de 
voto, a posição de V. Exa. tem sido uma única: "Aceitarei a declaração de 
voto de V. Exa., assim que encerrar o processo de votação". O processo de 
votação ainda não se havia encerrado, porque ainda havia o pedido de 
verificação de votação. Portanto, Sr. Presidente, o pedido anterior de 
declaração de voto feito pelo Deputado Durval Ângelo não pode invalidar o 
pedido feito pelo Deputado Paulo Piau no mesmo momento ou com 
segundos de diferença, para verificação de votação. Faço um apelo a V. 
Exa., como ex-Presidente desta Casa, que também já se sentou nessa 
cadeira, para que tenha a grandeza de rever sua posição, fazer a verificação 
de votação e, em seguida, dar a palavra para declaração de voto àqueles 
Deputados que o desejarem. V. Exa. até, no momento em que deu a palavra 
ao Deputado Durval Ângelo para declaração de voto, num determinado 
momento disse: "Darei a palavra ao Deputado Durval Ângelo, pela ordem", e 
posteriormente corrigiu: "para declaração de voto". 

Gostaria que V. Exa. pudesse rever essa posição, porque ela é 
desagradável no momento em que um Deputado é impedido de pedir uma 
verificação de votação. Temos "quorum" para votar. Assim, poderemos ter a 
comprovação daqueles que votaram a favor do parecer de redação final e 
daqueles que votaram contra. 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje faço parte 
da Oposição, o que não é fácil. V. Exa. esteve nesta condição no ano 
passado. Por várias vezes, vimos a manifestação de V. Exa. fazendo 
exatamente o que estamos fazendo hoje. Não aceito, em hipótese nenhuma, 
declarações que tenho visto por aí de V. Exa., dizendo que esse é um 
problema político local, um problema político de Uberaba. Quero contestar, 
veementemente, essa posição de V. Exa., porque estou aqui, como 
Deputado de Oposição, para cumprir a missão que quase 50 mil eleitores me 
confiaram. Portanto, essa é minha postura nesta Casa. Não acredito nesse 
Governo, pois ele é populista, vende uma situação ideológica, convincente, 
de tapeação. No fundo, não há nada. Esta é minha convicção real para fazer 
oposição a este Governo. 

A Assembléia Legislativa transformou-se num departamento do Executivo, 
num mero departamento do Executivo, e todas as situações que trazem 
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desgates para a sociedade estão sendo assumidas por nós. O Executivo 
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não é capaz de assumir desgate nenhum. A imagem do Sr. Itamar Franco 
está sendo preservada por esta Casa, com o risco de amanhã sermos 
condenados pela própria opinião pública. Essa é a razão pela qual estou 
fazendo oposição nesta Casa. Estou cumprindo o meu compromisso. Não 
estou preocupado se volto aqui nas próximas eleições. Não tenho essa 
preocupação. Sou um profissional, vivo sem a política, mas, enquanto estiver 
na política, vou fazê-la da melhor maneira possível. Essa é a razão do meu 
comportamento e a razão pela qual não posso admitir duas atitudes, uma da 
semana passada e esta de hoje, ou seja, abrir uma sessão com 14 
Deputados, quando o Regimento exige 26. E hoje pedimos verificação de 
votação, porque fomos acusados de compactuar com a votação do Projeto 
de Lei n° 705. Havia 33 Deputados da Situação que votaram "sim", e nós 
completamos os 39. Não podemos admitir isso. Não somos falsos para ir à 
tribuna defender a não-aprovação dessas taxas, que é uma verdadeira 
vergonha neste momento por que passa a sociedade mineira, e depois fazer 
acordo para dar "quorum". 

Fizemos acordo para encerrar os trabalhos, mas votando contra. Não 
podemos ser acusados de estar coniventes com a aprovação desse projeto 
nem com a "narcotaxa". Isso não existe. Mais uma vez, votando aqui um 
pouco mais de 20 Deputados, e o "quorum" exige 30, seríamos massacrados 
pela imprensa e acusados de conivência. Não podemos aceitar essa 
situação. Essa é a verdadeira razão do meu pedido de verificação de 
votação. Estou certo, estou com a razão. Por isso, estou aqui brigando. Não 
posso ter uma atitude diferente. O projeto já é antidemocrático. Ele entrou na 
Comissão de Constituição e Justiça no dia 10 de dezembro. Nesse dia, ele 
estava na primeira comissão desta Casa. A "narcotaxa" entra aqui no dia 15 e 
é votada no dia 16. Onde está a democracia desse processo? Aqui há uma 
ditadura imperando, com a conivência do PT. Isso é que me envergonha 
mais. Tinha uma certa admiração pelo PT. Considerava-o um partido honesto 
e coerente. Onde está a coerência do PT? Onde está a coerência do 
Deputado Durval Ângelo, que faz o jogo antidemocrático? Não posso admitir 
isso. Tenho personalidade, tenho sensibilidade para as coisas da 
comunidade. Não estou aqui para aproveitar do povo de Minas Gerais. Estou 
aqui para ser coerente, mas, a partir do momento em que vejo a ditadura e a 
incoerência imperando, tenho que reagir para salvar o nosso parlamento. 

Suspensão da Reunião 
o Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 15 minutos 

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da matéria em 
pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. No período em que 
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esta reunião ficou suspensa, a Presidência foi até ao serviço de som e 
verificou que a solicitação dos dois Deputados - tanto o Deputado Durval 
Ângelo, solicitando a palavra para declaração de voto, quanto o Deputado 
Paulo Piau, solicitando-a para verificação de votação - foi praticamente 
simultânea. O Deputado Durval Ângelo havia iniciado, em primeiro lugar, mas 
antes de o Deputado concluir a sua solicitação da palavra para declaração de 
voto, o Deputado Paulo Piau foi realmente ao microfone, levantando a 
questão de ordem e solicitando a verificação de votação. Como concluímos a 
13 Fase, destinada à votação de pareceres, a Presidência vai tornar sem 
efeito a votação do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 705/99. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de 

"quorum" para o prosseguimento dos trabalhos, e encerra a reunião, 
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a 
ordem do dia já publicada, para a extraordinária, também de hoje, às 20 
horas, nos termos do edital de convocação, e para a solene de encerramento 
da 13 Sessão Legislativa Ordinária da 143 Legislatura, na mesma data, a 
realizar-se logo após a apreciação do Projeto de Lei n° 581/99. Levanta-se a 
reunião. 
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Sebatião Costa -7,907,973,974,975,977, I027, 1028, I031, I083, 1329, 1338, 

I340, I345, I5I5, I539, 1547, I568, 1596, 1597, I600, I602, I690, 1692, 1696, 

I697, 1887, 189I, I897 

Sebastião Na varro Vieira- 109, I 23, 2 I 4, 272, 274, 278, 352, 517, 965, 969, 1331, 

1343, I358, 137I, I372, 1488, I491, I534 

SargentoRodrigues-88,91,5I7, 1423,1866 

Wanderley Avila- I304, I493, I540 

Mesa da Assembléia- 544, 545, 546,547 
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1913 
Palavras do Sr. Presidente- 264,367,384,465,466,497,501,527,587, 674, 

691, 800,832, 979, 1016, 1157, 1321, 1390, 1474, 1523, 1525, 1547, 1839 

Comissão de Administração Pública- 34, 39, 55, 160, 163, 164, 165, 173, 176, 177, 

181, 187, 189, 192,280,389,391,392,443,451,452,468,470,473,477,480,480, 

599,602,603,604,605,607,613,616,620,626,635,642,648,650,652,654,670, 

736,748,765,767,768,777,779,784,907,1206,1264,1268,1279,1282,1375, 

1758 

Comissão de Política Agropecuária c Agroindustrial- 65, 74, 78, 158, 322, 389, 

453,470,530,735,1258,1266 

Comissão de Assuntos Municipais c Regionalização- 147,721,737,746,795,859, 

1049, 1051, 1263, 1273, 1305 

Comissão de Constituição c Justiça- 23, 26, 49, 53, 287,294, 388, 393, 394, 395, 

396,397,398,399,400,401,402,403,404,407,591,598,606,734,739,741,743, 

~ 848,855, 1041, 1185, 1206, 1209, 1213, 1263, 1268, 1271, 1872 
o 
V> 

"' ~ 
E 



1914 
Comissão de Defesa do Consumidor- 109, 373, 600, 671, 720, 860, 1252 

Comissão de Direitos Humanos- 34, 55, 79, 174, 184,288,351,352,373,468,474, 

541,608,670,671,724,728,772,907,908,1092,1254,1267 

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia- 179, 182, 183,207,284, 

292,482,596,623,638,727,796,797,894,932,1053,1257,1265,1757 

Comissão Especial- 22, 24, 110, 149, 152, 284, 285, 286,385, 386,405,476, 527, 

559,670,730,764,1247 

Comissão de Fiscalização Financeira c Orçamentária- 35, 39, 43, 46, 47, 48, 51, 

55,62,280,312,327,387,406,417,418,419,420,422,423,425,426,427,431, 

449,468,528,533,536,537,538,539,540,610,615,616,622,627,639,733,737, 

742,747,761,781,785,788, 1044, 1185, 1207, 1217, 1232, 1245, 1262, 1270, 1272, 

1274, 1276, 1277, 1281, 1284, 1758, 1759, 1760, 1873 

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais- 291,472, 1057, 1058, 1071, 

1248, 1250 
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1915 
Comissão Parlamentar de Inquérito- 25, 146, 283, 289, 386, 479, 723, 731, 

740, 1249, 1256, 1260, 1275 

Comissão de Redação- 65, 148, 194, 197, 198, 199,200,201,202,203,204,205, 

206,207,288,290,329,336,337,338,339,341,342,392,446,448,543,643,645, 

736,739,740,752,753,754,755,756,757,759,766,790,866867,868,869,871, 

872, 873, 876, 1060, 1061, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1075, 1265, 1273, 

1277, 1280, 1284, 1285, 1288, 1291, 1294, 1380, 1381, 1382, 1383, 1605, 1607, 

1613, 1620, 1621, 1623, 1624, 1627, 1631, 1633, 1664, 1668, 1671, 1800, 1873, 1874 

ComissãodcSaúde-220,281,478,597,849,864, 1039,1040,1047,1074,1249 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social- 59, 150, 151,292,529, 

~ 535,589,591,592,593,594,595,596,624,722,771,854,1230,1251,1269,1756 . .., 
::: 
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o 

o 
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E 

Comissão de Transporte, Comunicação c Obras Públicas- 532, 601,729, 1048, 

1259 
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1916 
Comissão de Turismo, Indústria e Comércio- 38, 51, 61,282,590,861, 1245, 

1247 

Colégio de Líderes - 1849 
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