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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 19/10/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Doutor Viana 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofício n° 3/99, do Governador do Estado - Ofícios - 2a Fase 
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 620 
e 621/99- Requerimentos n°s 802 a 808/99- Requerimentos dos Deputados 
Chico Rafael (2) e Mauri Torres (2) - Proposições Não Recebidas: 
Requerimento do Deputado Dilzon Melo - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Amilcar Martins e Hely Tarqüínio (2) e da Comissão de Meio 
Ambiente - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Márcio Kangussu, 
Sebastião Navarro Vieira, Carlos Pimenta, Maria Tereza Lara e Ivo José- 2a 
Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições- Questões de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos - Decisão da Presidência - Acordo de 
Lideranças; Decisão da Presidência - Acordo de Lideranças; Decisão da 
Presidência - Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência - Designação de 
Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de 
Emenda à Constituição n° 25/99 - Comissão Especial para Emitir Parecer 
sobre a Indicação do Auditor Eduardo Carone Costa para Conselheiro do 
Tribunal de Contas - Leitura de Comunicações - Despacho de 
Requerimentos: Requerimento contido na Mensagem n° 50/99 e 
requerimentos dos Deputados Mauri Torres (2) e Chico Rafael (2); 
deferimento - Existência de "quorum" para discussão da matéria constante na 
pauta - Discussão de Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 12/99; discursos dos 
Deputados Antônio Carlos Andrada e Sebastião Costa; questões de ordem; 
chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental 
para a continuação dos trabalhos; discursos dos Deputados Pastor George e 
Hely Tarqüínio; questão de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos - 2a Fase: 
Discussão de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno único, do 
Projeto de Lei n° 399/99; questão de ordem; discurso do Deputado João Leite; 
questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia. 

Comparecimento 
- Comparecem os Deputados: 
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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 - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - 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 - 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. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - 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. 

13 Parte 
13 Fase (Expediente) 

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

anterior, que é aprovada sem restrições. 
Correspondência 

- O Deputado Márcio Cunha, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 
correspondência: 

"OFÍCIO N° 3/99* 
Belo Horizonte, 13 de outubro de 1999. 
Senhor Presidente, 
Em resposta ao seu OF. 1924/99/SGM, de 29 de setembro de 1999, estou 

encaminhando à sua consideração cópia do ofício n° 98645/99-CG a mim 
encaminhado pelo Senhor Comandante Geral da Polícia Militar, Mauro Lúcio 
Gontijo - Coronel PM, que apresenta relatório dos incidentes verificados na 
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Fiat Automóveis de Betim, na manhã de 29 de setembro. 

Sirvo-me do presente para renovar-lhe protestos de elevada e distinta 
consideração 

Atenciosamente, 
Itamar Franco, Governador do Estado de Minas Gerais. 
Belo Horizonte, 8 de outubro de 1999. 
Senhor Governador, 
Dirijo-me a V. Exa. para informar-lhe que através do Ofício n° 1.924/99-

SGM, o Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais 
solicita sejam apurados os fatos ocorridos em frente à fábrica da Fiat 
Automóveis de Betim, no dia 29 de setembro do corrente, em decorrência da 
atuação da Polícia Militar no referido episódio. A propósito do assunto, presto-
lhe os seguintes esclarecimentos: 

1 - Em 23 de setembro do corrente, o Cel. PM Comandante do 7° Comando 
Regional da Polícia Militar deu ciência ao Comando-Geral da Corporação da 
realização, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, de uma marcha de integrantes 
do sindicato dos metalúrgicos do ASCO paulista às cidades de Belo 
Horizonte, Contagem e Betim, como ocorrera nos Estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro, sendo que no Estado de Minas Gerais haveria um 
componente de radicalidade nas manifestações que seriam levadas a efeito. 

2 - Em razão disso, o mencionado Comandante, com o apoio do Comando 
do policiamento da Capital, da Academia de Polícia Militar, do Centro 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças e de Seções do Estado-Maior da 
Polícia Militar, elaborou um minudente planejamento da atuação de tropa 
desta Corporação, concretizado por intermédio da Ordem de Serviço no 
012.3/99-7° Comando Regional da Polícia Militar, de 28 de setembro de 1999. 
Destarte, dentro dos procedimentos que antecederam as ações a serem 
desencadeadas pela Polícia Militar de Minas Gerais, constou o acionamento 
do Presidente da Ordem dos Advogados de Minas Gerais, Seção de Betim, 
bem como do Promotor de Justiça da Comarca de Betim, responsável pelo 
acompanhamento das atividades policiais, para presenciarem a atuação da 
tropa. 

3 - Especificamente no dia 29 de setembro, por volta das 5 horas da manhã, 
descumprindo o acordo firmado em reuniões realizadas na sede do 7° 
Comando Regional da Polícia Militar (7° CRPM), em Contagem, entre as 

o 
;: lideranças do Sindicato dos Metalúrgicos e o Comando do 7° CRPM, 
~ juntamente com o Comando do 33° Batalhão de Polícia Militar, sediado em 
~ Betim, aproximadamente 800 (oitocentos) metalúrgicos ocuparam as 
:::. 
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imediações da porta da Fiat Automóveis S.A. e bloquearam as principais vias 
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de acesso à mencionada fábrica, impedindo a entrada dos funcionários que 
estavam chegando para o trabalho. 

4 - Houve quebra do pacto pelos sindicalistas na medida em que: 
acordaram que as manifestações seriam realizadas dia 30 de setembro, 

todavia, eles, estrategicamente, anteciparam-nas por 24 horas, para driblar a 
Polícia Militar; obstruíram as vias da BR-381, cerceando os direitos e 
liberdade individuais das pessoas que nada tinham a ver com o movimento 
dos sindicalistas; usaram de força física para acessarem aos ônibus e 
retirarem os trabalhadores da Fiat que se dirigiam à fábrica para cumprir sua 
jornada de serviço; incitaram, valendo-se do som de caminhões, aos 
manifestantes que faziam parte do movimento, no sentido de não permitir a 
ação dos seguranças da Fiat, valendo-se de violência; desrespeitaram a 
presença dos integrantes da Polícia Militar, que, preventivamente, achavam-
se postados no local e buscavam a parlamentação com as lideranças. 

5 - O bloqueio das principais vias de acesso se deu com o posicionamento 
de manifestantes e utilização de galhos e pequenos troncos de árvore em três 
principais pontos, BR-381, sentido BH-Betim, junto ao Posto Barra Sete, BR-
381 junto à passarela do PTB sentido Betim-BH e na trincheira do lmbiruçu. 
Na via de escoamento para as cidades do eixo Betim-São Paulo, foram 
atravessados dois carros de som na pista e abandonados outros três veículos 
de passeio no leito da via, bloqueando por completo a BR-381. 

6 - Considerando as ações intentadas pelos metalúrgicos, foi acionada 
tropar para o local, com vistas a tentar desobstruir as vias de acesso à Fiat, 
bem assim garantir o direito constitucional ao trabalho por parte daqueles 
funcionários que optaram por não aderir às manifestações e, via de 
conseqüência, adentrar a sede da empresa. 

7 - Logo após a chegada do policiamento ao local, o Comandante do 33° 
Batalhão, Major PM Alexandre Lucas Alves, cumprindo o que preconiza a 
doutrina vigente na PMMG, iniciou o trabalho de parlamentação com as 
lideranças dos metalúrgicos, com o fito de persuadi-los a desobstruir as vias 
de acesso à citada fábrica e propiciar a entrada dos funcionários, haja vista 
que, em tese, os manifestantes estavam infringindo o disposto nos artigos 
146, 197 e 201 do Código Penal Brasileiro. 

8 - Mesmo tento insistido na mencionada tática, o oficial não obteve êxito, 
sendo que os militantes começaram a forçar portas dos ônibus de transporte 
de funcionários, adentrando os mesmos e perpetrando agressões contra 
aqueles que não queriam desembarcar e aderir ao movimento. Foram 
lesionados pelos sindicalistas 18 (dezoito) funcionários, o que foi devidamente 
comprovado em exame de corpo de delito, cuja relação segue abaixo: 
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a) Giovani Antônio Neme Rosa; 
b) Glauber Fuliana de Assis; 
c) Joel Luiz da Costa; 
d) Marcos Alves dos Santos; 
e) Alaor Azevedo Soares Costa; 
f) Denilson Wagner Augusto; 
g) Elson Vieira Soares; 
h) Emerson Fabiano Franco Alves; 
i) Francisco Carlos de Oliveira; 
j) Geraldo Hamilton Pio; 
k) Gustavo Eduardo Brasil Passos; 
I) Hamilton Pinto C. Parreira; 
m) Hélvio de Almeida Gomes; 
n) Janir Rodrigo dos Santos; 
o) José Antônio Gomes de Oliveira; 
p) Robson Vieira Tavares; 
q) Rômulo Dayvid de Freitas; 
r) Wander de Melo. 
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9 - Ante o afloramento dessa situação, com a inequívoca violação do artigo 
129 do Código Penal - prática de lesões corporais - e considerando o estado 
de flagrância, bem como para evitar a eclosão de fatos mais graves, houve o 
desencadeamento de ações por parte da tropa da Polícia Militar no local, que 
se caracterizaram pela extremamente necessária utilização de força física e 
de gás lacrimogêneo, para que fosse restaurada a ordem pública. 

1 O - Ato marcante, durante todo o episódio, foi o praticado pelo Sr. Luiz de 
Oliveira Rodrigues, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos, que, do alto de um carro de som, incitou e instigou os militantes 
a praticarem agressões contra um integrante da segurança da Fiat, sendo 
que para evitar que o mesmo fosse vítima dos atos delituosos dos citados 
militantes -os quais poderiam ensejar a morte do mencionado funcionário -foi 
necessária uma ação da PM para impedir o intento. 

11 - É fato que os incidentes ocorridos na porta da Fiat Automóveis só 
ocorreram em razão do descumprimento do pacto verbal firmado com o 
Comando do 7° Comando Regional da Polícia Militar e do 33° Batalhão de 
Polícia Militar, bem como pela intransigência das lideranças dos metalúrgicos, 
que, em momento algum, mostrara-se dispostos a dialogar e evitar a eclosão 
de confronto. 

12 - A propósito desse confronto, verificou-se que 4 (quatro) militares foram 
~ feridos por militantes, sendo eles o 2°-Sargento PM Rogério de Oliveira 
~ 
E 
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Armani, o Cabo PM João Botelho de Souza, o Soldado PM Marcelo Aparecido 
de Souza Ribeiro e o Soldado PM Célio Carmo dos Santos, sendo três da 1 a 
Companhia de Recobrimento do 7° Comando Regional da Polícia Militar e um 
do 33° Batalhão de Polícia Militar, os quais foram devidamente socorridos e 
medicados. 

13 - Em decorrência da atuação da Polícia Militar no local, os sindicalistas 
Wanderley Mistrião, Vicente Aparecido Ruiz, Jorge Rizzarine e Toninha 
Monteiro da Costa sofreram lesões, tendo sido prestado aos mesmos, por 
parte da Polícia Militar, o necessário socorro. 

14 - Destarte, os sindicalistas Geraldo Araújo da Silva e Israel Pinheiro 
foram presos em flagrante delito pela prática de crime de dano, uma vez que 
apedrejaram uma viatura militar, a qual teve algumas avarias. 

15 - Considerando a existência de militares feridos, bem como de 
funcionários e de manifestantes, está sendo instaurado um procedimento 
administrativo para se apurar as responsabilidades por essas lesões -
identificação dos autores de agressões injustificadas ou excessivas - bem 
assim para verificar se houve qualquer abuso e/ou extrapolação por parte de 
militares, com o que a Polícia Militar não comunga. 

16 - Além da instauração de procedimento administrativo a respeito, foram 
registradas várias ocorrências policiais sobre os fatos em tela. 

Tendo em vista o exposto, estou sugerindo que a resposta ao Exmo. Sr. 
Presidente da Assembléia Legislativa seja enviada por V. Exa. em face da 
relevância do assunto e considerando que a solicitação foi encaminhada ao 
Governador do Estado. 

Respeitosamente, 
Mauro Lúcio Gontijo, Coronel PM, Comandante-Geral da Polícia Militar do 

Estado de Minas Gerais." 
*- Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Da Sra. Márcia Machado Teixeira, Superintendente Regional Substituta da 

1a Superintendência Regional da CODEVASF, comunicando, em atenção ao 
Ofício n° 1.572/99, que a Companhia apóia o empreendimento do DNOCS, 
bem como encaminhando a relação das barragens a serem construídas na 
área mineira da SUDENE. (-Anexe-se ao Requerimento n° 438/99.) 

Do Sr. José Eduardo Lopes Cançado, Chefe de Gabinete do Vice-
Governador, encaminhando cópia do Ofício GAB/0993/99, do Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, em resposta a solicitação do Deputado Gil 
Pereira (parceria financeira do Estado com o DNOCS na construção da 
barragem do rio Congonhas), informando que a Secretaria está empregando 
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meios para colocar no OGU recursos para o combate da seca no Norte de 
Minas. 

Do Sr. Plínio Lacerda Martins, 13° Promotor de Justiça do Ministério Público 
do Estado, solicitando cópia do decreto que regulamenta a Lei n° 10.837, de 
27/7/92, que dispõe sobre atendimento prioritário a categorias de pessoas 
que específica. 

Do Sr. Gilson Líboreíro, Presidente da Associação dos Pequenos 
Municípios de Minas Gerais - ASPEMG -, manifestando apoio à manutenção 
da Secretária de Assuntos Municipais - SEAM -, bem como sua revítalízação, 
para a continuidade dos programas de apoio aos municípios mineiros. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 399/99.) 

2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - 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° 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 29 de janeiro de 1994, é devida aos beneficiários na 
proporção de 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do servidor à época 
de seu falecimento. 

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; 
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°, 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 
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metade, dividida igualmente entre os filhos. 

§ 1 o - A pensão será deferida 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 cabia ao cônjuge supérstite reverterá 
em favor dos demais beneficiários, em partes iguais, na hipótese de seu 
falecimento, 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 atingirem a maioridade, que se casarem, falecerem ou forem declarados 
capazes. 

Art. 6° - Na falta dos beneficiários previstos no art. 2°, a pensão poderá ser 
requerida pelos pais que comprovarem a dependência econômica do 
servidor, à época do falecimento. 

Art. 7° - Para efeito da comprovação da qualidade de companheiro prevista 
no inciso V do art. 2°, deverá ser apresentada sentença judicial em ação 
específica, dispensada esta na existência de filhos comuns, observado o 
disposto no§ 2° do art. 3°. 

Art. 8° - O processo contendo a documentação 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 deverá conter: 
I - requerimento dirigido ao Secretário de Estado da Fazenda; 
11 - atestado de óbito do servidor; 
111 -certidão de casamento; 
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. 
Art. 9° - A pensão será paga a contar da data do requerimento do 

interessado. 
Art. 10- 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, data da revogação da Lei n° 977, de 
17 de setembro de 1927, pela Lei n° 13.165, de 20 de janeiro de 1999. 
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Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 13 de outubro de 1999. 
Alberto Pinto Coelho- João Leite. 
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Justificação: A Lei n° 13.165, de 1999, que revogou expressamente as Leis 
n°s 977, de 1927, e 11.621, de 1994, é omissa quanto ao pagamento das 
pensões da Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito -
CBGC. 

Assim, desde 21/1/99, não havendo respaldo legal para o pagamento, os 
pensionistas deixaram de receber o benefício, que se caracteriza como um 
direito adquirido, e ficaram em situação de grave precariedade. Para que se 
possa sanar a flagrante injustiça por meio do restabelecimento da sistemática 
de pagamento, é imprescindível a edição de norma jurídica. 

Em face do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a 
aprovação deste projeto. 

- 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° 621/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção à Maternidade e à 

Infância de Eugenópolis, com sede no Município de Eugenópolis. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção à 

Maternidade e à Infância de Eugenópolis, com sede no Município de 
Eugenópolis. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de setembro de 1999. 
Bené Guedes 
Justificação: A Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de 

Eugenópolis é uma sociedade civil sem finalidade lucrativa que tem por 
objetivo prestar assistência integral à saúde das famílias desprovidas de 
recursos do Município de Eugenópolis. 

Como a entidade cumpre os requisitos legais para ser declarada de 
utilidade pública, solicitamos 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. 

REQUERIMENTOS 
N° 802/99, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando seja consignada, 
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nos anais da Casa, a nota da Federaminas, repudiando as declarações do 
Presidente do Banco Central, que desaconselhou empresários norte-
americanos a investirem em Minas Gerais. 

N° 803/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja formulado 
pedido de informações à COPASA-MG sobre os aspectos que menciona com 
vistas a se avaliar a real necessidade de demissão de pessoal, indicada pelo 
Governo, e possíveis impactos financeiros na Companhia. (- Distribuídos à 
Mesa da Assembléia.) 

N° 804/99, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja formulado apelo 
ao Comando Geral da PMMG, com vistas à instalação de Posto de 
Policiamento Florestal no Município de lbiaí. 

ND 805/99, do Deputado Edson Rezende, solicitando seja formulado apelo à 
CEMIG, com vistas a que se construa a "escada para peixe", na barragem do 
rio São Francisco, no Município de Três Marias. (-Distribuídos à Comissão de 
Meio Ambiente.) 

N° 806/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo 
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, com vistas a que se viabilize a construção de nova ponte sobre o rio 
Caratinga, no trecho que liga o povoado de São José do Taquaral à BR-116, 
na altura do Km 491. 

N° 807/99, do Deputado Eduardo Daladier, solicitando seja formulado apelo 
ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Secretário de Transportes e Obras 
Públicas, com vistas a que se viabilize a inclusão do asfaltamento do trecho 
que liga a cidade de Passa Vinte à Rodovia RJ-159, ligando a divisa do 
Estado à Via Dutra, no Programa Rodoviário Mineiro. (- Distribuídos à 
Comissão de Transporte.) 

N° 808/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando se consigne nos anais 
da Casa voto de congratulações com o Pe. Gil Antônio Moreira pela sua 
nomeação como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo.(- À Comissão 
de Educação.) 

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Chico 
Rafael (2) e Mauri Torres (2). 

Proposições Não Recebidas 
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso 111 do art. 173 do 

Regimento Interno, a seguinte proposição: 
REQUERIMENTO 

Do Deputado Dilzon Melo, em que solicita o desarquivamento do Projeto de 
Lei n° 1.564/97, do Ex-Deputado Péricles Ferreira, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de Patrocínio. (Idêntica proposição foi 
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apresentada anteriormente pelo Deputado Márcio Kangussu.) 
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Amilcar 
Martins e Hely Tarqüínio (2) e da Comissão de Meio Ambiente. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Márcio Kangussu. 
O Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores 

membros da imprensa, senhoras e senhores, vou recorrer ao poeta e cantor 
nordestino Luiz Gonzaga e a seu parceiro Humberto Teixeira, para tentar 
descrever um pouco o que o vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas estão 
vivendo. Em um momento especial de inspiração, ele compôs "Asa-Branca", 
que diz: "Quando oiei a terra ardendo, I qual fogueira de São João, I eu 
preguntei a Deus do céu, ai, I por que tamanha judiciação ... I Que braseiro, 
que fornáia, I nem um pé de prantação, I por farta d'água, perdi meu gado I 
morreu de sede meu alazão ... I lnté mesmo a asa-branca I bateu asas do 
sertão. I Entonce eu disse, adeus, Rosinha, I guarda contigo o meu coração ... 
I Hoje, longe muitas légua, I numa triste solidão, I espero a chuva cair de novo 
I pra mim vortá pro meu sertão ... I Quando o verde do teus óio I se espaiá na 
prantação, I eu te asseguro, num chore não, viu I que eu vortarei, viu, meu 
coração ... 

A Rede Globo, em seu Jornal Nacional de ontem, veiculou uma reportagem 
sobre a seca no vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas. Todo o Brasil viu 
as imagens terríveis de miséria humana. São cenas só comparáveis às 
vividas pelos mais pobres países da África. São mais de 2 milhões de 
pessoas à espera da chuva, que não cai há mais de. sete meses. A 
reportagem não deixa dúvidas. São mais de 900 rios que secaram. Setenta 
por cento de tudo que se plantou se perdeu. Cento e oitenta e duas cidades 
da região decretaram estado de calamidade pública. 

A mesma reportagem traz o depoimento de um produtor rural, que revela a 
sua impotência diante da seca. Das quase 500 cabeças de gado que possuía, 
restam 100. Se não chover, ele vai perder todo o seu rebanho, porque 
morrem mais de duas reses por dia. 

O Deputado Gil Pereira (em aparte)- Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero 
parabenizar o Deputado Márcio Kangussu, digno representante do vale do 
Jequitinhonha. 

Hoje, eu estou inscrito para falar justamente deste tema, como Deputado 
votado em Monte Azul e Mato Verde. A "Isto É" trouxe, há 15 dias, mais de 

.; quatro páginas falando sobre a seca do Norte de Minas e do vale do 
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Jequitinhonha. Estou aqui, Márcio, para parabenizá-lo e, junto com a bancada 
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do Norte e do vale do Jequitinhonha, fazer um apelo aos Deputados Federais, 
porque sabemos que o Governo Federal detém esses recursos. 

Estamos em uma época oportuna, já que há as emendas conjuntas de 
bancadas relativas aos Estados, e, por isso, quero fazer um apelo para que 
uma dessas dez emendas fosse destinada para os recursos hídricos, para o 
Norte de Minas e para o vale do Jequitinhonha. Não estamos pedindo asfalto, 
apesar de ser necessário, nem indústrias, estamos apenas querendo água 
para o povo beber. Todas as semanas, vamos à região de Espinosa, Monte 
Azul e Mato Verde - mencionando apenas a serra Geral - e vemos as viúvas 
da seca, pessoas tristes cujos maridos foram para o Sul de Minas ou para 
São Paulo, deixando seus filhos sem nem mesmo água para beber. Portanto, 
quero parabenizá-lo e fazer coro com seu pronunciamento. Esperamos a 
sensibilidade dos Deputados Federais e dos Senadores, a fim de que 
destinem uma emenda substancial à construção de pequenas, médias e 
grandes barragens no Norte de Minas e no Jequitinhonha. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Muito obrigado. Quando V. Exa. fala de 
Monte Azul, lembramos de uma das modinhas de Luiz Gonzaga que fala das 
"viúvas de maridos vivos". 

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte)- Deputado Márcio Kangussu, 
também queremos louvá-lo por seu pronunciamento em defesa de uma 
região tão sofrida e empobrecida como o Norte de Minas, incluindo o 
Jequitinhonha e o Mucuri. São regiões, sem dúvida nenhuma, que, ao longo 
da história e do tempo, têm sido discriminadas por todos os governos. Se não 
tomarmos providências e se não tivemos o apoio do Governo Estadual essas 
regiÕes irão se transformar em um deserto. Queria lembrar a V. Exa. que, 
hoje, a partir das 14h30min, estaremos indo para a CPI das Barragens, 
porque entendemos que se gastou nessa região, hoje tão flagelada pela seca, 
muito dinheiro. Se as barragens e os poços artesianos propostos e iniciados 
estivessem funcionando, não haveria tanto prejuízo nem sofrimento para 
aquela região. Não podemos continuar convivendo com esse tipo de atuação 
em que o dinheiro das barragens e dos poços artesianos desaparece sem 
que a obra seja concluída. Portanto, queremos louvá-lo. Vamos agora para a 
CPI, a fim de começar a luta. Não queremos desenterrar os mortos, mas 
precisamos saber a verdade: onde foi parar o dinheiro gasto nisso? 
R$5.000.000,00 desapareceram, e as obras não foram concluídas, não estão 
servindo, portanto, aos que hoje estão lá, vivendo a pior situação de todos os 
tempos. 

O Deputado Márcio Kangussu* - Muito obrigado, Deputada. Quanto às 
barragens, esse foi um grande programa iniciado no Governo passado, 
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estando a maioria de suas construções dando bons resultados. Infelizmente, 
o programa era para 1.100 barragens, mas foram construídas apenas 11 O. 
Temos certeza, Deputada, de que a CPI irá chegar à conclusão de que esse 
programa não pode ser paralisado. Os poços artesianos abertos precisam ser 
equipados. É bom que a CPI se instale, para verificar que tal programa é 
consistente, apesar de suas falhas, como acontece com todo programa 
pioneiro, e, por isso, deve ter prosseguimento urgentemente. 

A reportagem mostra o drama da seca. A região está ficando totalmente 
deserta. Ela só não mostra, porque, de fato, não tem o que mostrar, nenhuma 
ação governamental concreta que possa resolver, ou mesmo minimizar, o 
problema. Vejam os senhores que o programa de frentes produtivas, que, no 
ano anterior, estava minimizando esse problema, foi interrompido, voltando 
agora com várias dificuldades e com um número de pessoas bem menor do 
que o do ano passado. É preciso que tanto o Governo do Estado quanto o 
Federal atuem de forma definitiva para minimizar o problema. 

Há poucos dias, na semana passada, percorri de carro quase todo o vale 
do Jequitinhonha, centenas de quilômetros. Confesso que retornei desolado e 
indignado com tudo que vi. Falta água até para matar a sede. Estamos 
entrando no terceiro milênio. No entanto, qual é a demanda daquele povo? 
Água para beber. Os riachos secaram. A seca está dizimando até as mais 
rudes formas de vida. Existe desemprego e êxodo rural. Cena grotesca: 
automóvel preso no denso pó da estrada, preso na poeira. Lá, não estamos 
atolando na lama, mas na poeira. 

É muito doloroso ver famílias inteiras darem adeus aos seus chefes, que 
partem para outras regiões do País em busca da sobrevivência para si 
próprios, para suas esposas e filhos, que ficaram nas regiões da seca. A seca 
devastadora que atinge o vale do Jequitinhonha e o Norte de Minas é uma 
guerra silenciosa, porém não menos destruidora do que as guerras 
convencionais, que, ocasionalmente, movimentam a mídia internacional e 
chocam o mundo. O vale do Jequitinhonha registra os mais baixos índices de 
desenvolvimento humano e de condições de vida do País. 

É preciso que façamos uma cruzada contra a seca. Precisamos ter um 
programa dos Governos Federal e Estadual, que poderíamos chamar de 
mutirão da água. A indiferença dos poderes públicos para com o problema da 
miséria no vale do Jequitinhonha e Norte de Minas é algo que ofende e agride 
um dos mais nobres sentimentos humanos: a solidariedade. Há propostas 
para minimizar os efeitos da seca, como a construção da barragem de lrapé. 

~ A CEMIG afirmou nesta Assembléia que as obras seriam iniciadas em 
"- setembro; setembro se foi, e não temos nenhuma posição. A construção de 
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pequenas barragens é um programa louvável do Governo passado, mas está 
paralisado. Outras opções seriam os programas de recuperação ambiental, a 
agricultura irrigada e um programa de educação ambiental. Portanto, são 
várias e várias formas que o Governo da União e o Governo do Estado têm 
para minimizar aquele sério problema. Não falta dinheiro para o metrô, não 
falta dinheiro para as grandes obras. Infelizmente, falta dinheiro para salvar a 
vida de milhares de pessoas no vale do Jequitinhonha e no Norte de Minas. 
Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, a cada dia surpreendo-me mais e fico perplexo com a ação 
infeliz do Governo do Estado, um Governo que não governa. Desde a 
constituição do atual Governo, somente são criados fatos políticos sem 
solução para os problemas do Estado. A cada dia é uma nova surpresa. 
Depois da guerrinha de Furnas, vem agora o processo contra o Presidente do 
Banco Central, que é acusado de estar dando um prejuízo de 700 milhões ao 
Governo do Estado, em virtude de uma declaração infeliz feita nos Estados 
Unidos, sob a alegação de que estaria espantando os investidores do Estado 
de Minas Gerais. Se formos olhar a realidade, é assustador. Se Armínio 
Fraga traz um prejuízo de 700 milhões para o nosso Estado, o nosso 
Governador deve ter dado um prejuízo bem superior com a sua moratória, 
com sua ameaça de guerra civil, com a falta das atitudes que um Governo 
tem de tomar na hora certa, na hora devida. Hoje, quando tive notícia de uma 
ação deletéria do Governo junto às associações microrregionais de 
municípios, estava tentando me lembrar se existe alguma obra neste quase 
um ano do Governo Itamar Franco. Veio-me à memória a reforma das 
instalações da Polícia Militar, no Palácio das Mangabeiras. Foi a única que vi, 
efetivamente, noticiada pela imprensa. Não existe nada. Não existe Governo 
no Estado. E um Governo que não faz nada, tem ciúmes de quem está 
fazendo alguma coisa. 

As Prefeituras, a duras penas, estão trabalhando. O espírito de 
congregação, de associação intermunicipal está valendo em Minas. Temos 
constituído, desde o Governo Francelino Pereira, as associações 
microrregionais de municípios, e agora, pasmem, o Governo do Estado está 
retirando todos os equipamentos colocados pelo Estado, não por este 
Governo, mas por Governos anteriores, os quais estavam à disposição das 
associações microrregionais. 

Grande parte desses equipamentos foi transferida para as associações 
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microrregionais pelo atual Vice-Governador, que é polêmico, complexo, mas 
governa, sabe governar e sabe das necessidades do interior, dos municípios 
e do valor das associações microrregionais. Destinou muitos equipamentos, 
por comodato, a essas associações. Surpreende-me, Sr. Presidente, o ofício 
que recebi por fax da Associação Microrregional do Alto do Rio Pardo, da 
minha região, a AMARP, através do qual o DER-MG solicita de volta, para 
entrega imediata, uma vez que o Estado vai promover o recolhimento 
imediato, dos seguintes equipamentos cedidos a essa associação: uma 
caminhonete, duas retroescavadeiras e três motoniveladoras. Achei que era 
um engano e que tivesse sido alguma falha da Associação Microrregional. 
Liguei para o DER-MG, para me informar a respeito desse absurdo tão 
grande. Falei com o Diretor Felipe Néri, que me atendeu com muita 
cordialidade e delicadeza, dizendo que o Estado não tem recursos, nem 
equipamentos. E só nas mãos das associações microrregionais existem hoje 
119 motoniveladoras, de que o Estado precisa e está recolhendo, não só da 
AMARP, mas de todas as associações microrregionais no Estado. Um Estado 
que não faz nada, não quer deixar que as suas Prefeituras façam alguma 
coisa. Talvez, por despeito ou ciúme de quem não tem competência para 
realizar, queiram tirar os instrumentos daqueles que, a duras penas, com os 
parcos recursos das Prefeituras Municipais, estão realizando alguma coisa. 

Queria ressaltar que essa associação da minha região, a AMARP, acaba de 
fazer investimentos vultosos, comprando equipamentos de asfaltamento, para 
baratear o custo das Prefeituras. Com esses equipamentos que a associação 
tinha à disposição desde 1986, outros de 1994, já integrados nessa 
associação microrregional, com suas motoniveladoras e retroescavadeiras, 
compraram equipamentos, fizeram investimentos em maquinaria para asfalto, 
completando o que faltava para uma empresa de asfaltamento. Agora, o 
Estado retira as máquinas, e o que a Associação vai fazer com os 
equipamentos de asfalto, sem os equipamentos para fazer a base? 

É um Estado que não faz nada e quer impedir que as associações realizem 
alguma coisa . 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, quero cumprimentar V. Exa. por essa denúncia contra mais esse 
absurdo cometido pela atual administração do Estado. 

Quero apenas discordar de V. Exa., quando no decorrer do seu 
pronunciamento dizia: "me surpreendo com isso, me surpreendo com aquilo" . 
Gostaria de dizer que a essa altura do campeonato, não me surpreendo com 

~ mais nada que venha deste Governo, que tomou de assalto a administração 
pública em Minas Gerais. 
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Gostaria de lembrar a V. Exa. que esse episódio tem antecedente: a 

tentativa de tomar as ambulâncias que estavam atendendo às populações 
miseráveis de nosso Estado e dezenas de municípios, distribuídas por 
Deputados de todos os partidos políticos, que fazem parte da base de 
sustentação política do atual Governo. 

Tentaram. Felizmente, ganhamos várias ações na Justiça e parece que, 
pelo menos de imediato, esse risco não estamos correndo. 

É um desgoverno que teve a coragem de desmontar um programa da 
seriedade, da importância do PSIU móvel, que ia a cada ponto do Estado de 
Minas Gerais levando cidadania a todos os mineiros, tirando Carteira de 
Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, enfim, todos os documentos que 
formam, efetivamente, a cidadania de cada um dos mineiros, sobretudo os 
pobres de todos os recantos de nosso Estado. 

Destruíram o PSIU móvel, e a informação que tenho é de que já venderam 
as carretas. Denunciei isso aqui várias vezes, de público. Fiz um apelo ao 
bom senso, apelei onde pudesse encontrar bom senso neste Governo. 
Infelizmente, esse apelo não encontrou guarida. 

Cumprimento V. Exa. e junto a minha voz à denúncia que fez. Precisamos 
combater este mau Governo que não faz nada para a população de Minas 
Gerais. Ainda agora, o Deputado Márcio Kangussu denunciou aquela 
vergonha que todos vimos no Jornal Nacional: a dificuldade por que passam 
os municípios mineiros com essa seca. O que esse Governo está fazendo 
para enfrentar essa situação? E vem retirar uma distribuição feita com 
honradez e seriedade pelo Governo passado, distribuindo equipamentos, 
fortalecendo o associativismo, distribuindo a associações microrregionais 
equipamentos fundamentais para a manutenção de estradas, de sinais, e 
outros. No entanto, esse Governo, que não faz nada, só sabe destruir. 
Cumprimento V. Exa. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte) - Deputado, quero fazer três 
observações. Uma delas é que vejo que o senhor é o único mineiro que, até 
agora, aprovou a declaração do Presidente do Banco Central, Armínio Fraga. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Não aprovei. Considero que foi 
extremamente infeliz, porém mais infeliz do que ele foi o Governador do 
Estado. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte)- Quero dizer que o Governador, 
em todos os seus pronunciamentos, só trouxe à tona fatos que estavam, a 
todo o momento, levando o Brasil ao fracasso, ao fundo do poço. 

Quero também cumprimentar o senhor. O PFL, nesta Casa, na época em 
que Newton Cardoso foi Governador, fez oposição ferrenha a ele, e hoje, 
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depois de vários anos, só reconhece que foi um excelente Governador, fez 
várias obras no Estado. Quero comungar com essa idéia, porque, no 
Noroeste de Minas, na minha região, Alto Paranaíba, o único asfalto, nos 
últimos dez anos, foi feito no Governo Newton Cardoso, mais de 500km de 
asfalto. O Governo passado não levou sequer um caminhão para tapar 
buraco. Não fez absolutamente nenhuma obra no Noroeste de Minas. Instalou 
a administração regional, que foi um fracasso, apenas um cabide de emprego 
para um cabo eleitoral, um puxa-saco do Governador, aquele que lhe servia 
abacaxi picado nos churrascos. E nada mais do que isso, demonstrando um 
verdadeiro fracasso. Comprou também alguns equipamentos pela COMIG, o 
que até merece, por parte desta Casa, uma investigação sobre como foi feita 
essa compra e qual o seu custo para a COMIG. 

Quanto ao recolhimento das máquinas do DER, tenho conhecimento, há 
mais tempo, de que isso ia acontecer. Tivemos até algumas discussões a 
esse respeito, quando questionamos se era o momento de recolher essas 
máquinas ou não. E o argumento, talvez não falado com o pessoal do DER, é 
que algumas associações estavam cuidando muito bem desses 
equipamentos, mas, na sua maioria, esses equipamentos encontravam-se 
sucateados, não prestando nenhum serviço, a contento, aos municípios. E a 
idéia do DER é recolher esses equipamentos e colocá-los à disposição das 
regionais na própria região. Então, os equipamentos continuarão à disposição 
das Prefeituras, porém administrados mais eficientemente pelo próprio DER, 
e, não, pelas associações, porque, em muitos casos, como na minha região, 
não têm sido bem usados. Várias patrolas e tratores estão lá, sucateados. 
Essa é a explicação que tive a respeito desses equipamentos. Obrigado. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Registro o aparte de V. Exa., mas 
sou obrigado a contestá-lo por inteiro. V. Exa. usa de eufemismo para 
esconder a ineficiência e a irresponsabilidade do Governo ao qual pertence, 
do qual faz parte e que tem a obrigação de defender nesta Casa. Isso por um 
certo tempo, porque o Governador já anda ameaçando deixar o partido que 
V.Exa. lidera aqui, criando mais um fato político. 

V. Exa. não respondeu: se existe uma associação que não está usando 
bem o equipamento, por que recolher o equipamento das que estão usando 
bem? E o DER, está usando bem algum equipamento? V. Exa. mostra algum 
equipamento do DER bem utilizado? Está se fazendo alguma coisa neste 
Estado? Não existe nada. As associações microrregionais estão trabalhando. 
As Prefeituras estão trabalhando. Será que, se parar Minas por inteiro, vai 
prejudicar mais o Governo de Fernando Henrique, que é o objetivo - parece o 
único -, uma obsessão do Governador do Estado? Ele quer impedir que 
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aqueles que estão trabalhando realizem alguma coisa no Estado. Identifica-se 
uma máquina que está sendo mal utilizada e recolhem-se todas que estão a 
serviço das Prefeituras por todo o interior de Minas. E Minas pára por 
completo, porque o Governo do Estado está completamente parado. 

Meu ilustre Deputado, é difícil defender o indefensável. Sei da obrigação 
que V. Exa. tem. Sei do patrulhamento que o Palácio da Liberdade exerce, 
mantendo sempre, aqui, duas moças anotando a atuação de cada Deputado. 
O Secretário Hargreaves já anunciou que acompanha pela televisão e 
fiscaliza diretamente a ação dos seus parlamentares nesta Casa, o que o 
obriga a tomar a posição de defender o indefensável. Infelizmente, o 
Governador de Minas deveria se ater à ineficiência do seu próprio governo, e 
não querer estender a ineficiência do Governo do Estado para as Prefeituras 
e as associações microrregionais. Entendo que muito ajuda quem não 
atrapalha. O Governador deveria ficar quieto no seu próprio governo e não 
interferir nos Governos Municipais. 

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)*- Vou ser bastante breve. Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, sabemos que a isenção deve ser e é própria dos 
homens públicos. Quando V. Exa. fala em surpresa, surpreendo-me com o 
posicionamento que V. Exa. acaba de fazer, haja vista a capacidade política 
e, sobretudo, intelectual do nobre Deputado que sempre engrandeceu esta 
augusta Casa. Quando se diz que o atual Governo nada está fazendo, trata-
se de pura miopia. Talvez o atual Governador e o nosso Vice-Governador não 
cometam excessos como o Governo anterior, ao gastar rios de dinheiro em 
publicidade. Mas é só observar com um pouco de precisão, com isenção, de 
forma imparcial que o nobre Deputado terá a oportunidade de encontrar, em 
diversos lugares, em diversas cidades, a força, a marca do Governo de 
Itamar Franco e Newton Cardoso. Outro dia mesmo, o Presidente da 
Assembléia Legislativa e o Líder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho 
estiveram na minha cidade, quando o atual Governador a presenteou com a 
maior obra que um governo pode presentear o seu povo e a sua gente: uma 
faculdade. Há alguns dias mesmo o ilustre Deputado Agostinho Silveira 
acompanhou-nos, juntamente com o brilhante Vice-Governador, Dr. Newton 
Cardoso, na inauguração de pavimentação asfáltica de 1 Okm na cidade de 
Bonfim. Administrar é isso, ilustre Deputado Sebastião Navarro, sem gastos 
em publicidade, com austeridade, com economia. Podemos observar que o 
Dr. Itamar Franco e que o Dr. Newton Cardoso estão administrando e 
atendendo às aspirações da nossa igreja em Minas Gerais. Muito obrigado 
pelo aparte. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira -Só queria dizer que V. Exa. é um 
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Deputado privilegiado, que encontra obras do atual Governo na sua região 
eleitoral, na sua cidade. No Sul de Minas eu não encontro. 

As obras estavam em andamento; desde quando se encerrou o Governo 
Eduardo Azeredo estão paralisadas, deteriorando-se, desperdiçando recursos 
públicos tão valiosos neste momento em que vivemos. 

V. Exa. é um Deputado extremamente privilegiado de poder encontrar 
alguma obra, 1 Okm de asfalto em sua região, porque na minha não encontrei 
nenhuma. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta*- Exmo. Sr. Presidente, Deputado José Braga, 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, imprensa, gostaria 
de retomar o tema do pronunciamento do Deputado Márcio Kangussu, que, 
com muita representatividade e propriedade, discorre sobre os problemas que 
vêm acontecendo no Norte de Minas e no Vale do Jequitinhonha, 
relacionados com a seca. 

Sr. Presidente, falamos para os Deputados mineiros e as pessoas que nos 
acompanham, principalmente o telespectador da TV Assembléia, mas vocês 
não podem avaliar o que realmente acontece nessas regiões. A TV Globo 
deu, nesta semana, de forma fugaz, mas realista, o que está acontecendo ali. 
Para que possamos fazer uma avaliação e sentir a extensão do problema, só 
existe uma forma, que seria levar os Deputados e a grande imprensa mineira 
para percorrerem aquelas regiões. Somente indo ao Norte de Minas e ao Vale 
do Jequitinhonha, é que se pode constatar a situação dramática, angustiante, 
desesperadora de 157 municípios, que, como disse o Deputado Márcio 
Kangussu, não têm água nem para beber. Muitas vezes, o Prefeito, a 
associação ou alguma pessoa desesperada procura furar buracos nos leitos 
dos rios secos para poder tirar água e matar a sede. 

E o que é mais triste é que, até o dia de hoje, até agora, dia 19, 15 horas, 
não existe uma obra sequer deste Governo no Norte de Minas e no 
Jequitinhonha, para acabar com o desespero do povo. Não existe 
absolutamente nada. 

Na semana passada, o Cel. Janis, do CEDEC, e o Superintendente da 
SUDENOR, Dr. Sérgio Amaral, estiveram em Montes Claros, na companhia 
de mais de 80 Prefeitos, assinando - muito tarde, mas assinando - o reinício 
das frentes de trabalho, das frentes produtivas. Aliás, quero abrir parênteses -
porque disse que não há nenhuma obra - para enaltecer o esforço do Cel. 
Janis e do Dr. Sérgio Amaral, que são pessoas sensíveis, não medem 
esforços para ir àquela região quando existe convite de alguma associação, 
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de algum Deputado ou Prefeito. 

Agora mesmo, estamos em vias de votar alguns projetos importantes para o 
Sul de Minas, ligados à indústria moveleira, à isenção ou redução da taxa de 
ICMS. Mas as obras tão esperadas, obras simples, pequenos projetos, coisas 
baratas, já poderiam estar na região há muito tempo, há muitos meses, como 
equipamentos de 300 poços artesianos, construção de barragens, perfuração 
de outros poços artesianos ou, até mesmo, cessão de caminhão-pipa, para 
tirar água de um local e levar para a roça. No entanto, nem isso existe. 

Então, gostaria de fazer um apelo dramático ao Governador do Estado e à 
sua assessoria, para irem a essas regiões. Pelo amor de Deus, vão a essas 
regiões, porque, muitas vezes, quando se fala desta tribuna, quando se faz 
um apelo dramático como o de Márcio Kangussu e como o que estou fazendo 
neste momento, respaldado pelos colegas Deputados, as pessoas e o 
Governo não sabem a extensão do que está acontecendo. 

Em Minas Gerais, é alarmante a discrepância do atendimento às diversas 
regiões. Historicamente, as mais aquinhoadas sempre levaram a melhor parte 
dos recursos, dos orçamentos. E as do meio de Minas Gerais para cima, do 
Noroeste de Minas, do Jequitinhonha, do Norte, do Mucuri, sempre estiveram 
com o pires na mão, não só para pedir quanto à seca, mas também quanto a 
todos os setores, como a saúde, a educação, o atendimento social e o de 
infra-estrutura. Mas o pior são promessas de pessoas que não têm um pingo 
de responsabilidade nem de caridade para sentir que existe essa diferença. 

O Vice-Governador, no dia 3 de julho, aniversário de Montes Claros, esteve 
na cidade representando o Governador Itamar Franco. Durante uma 
solenidade, anunciou a recuperação do rio Verde Grande, a retomada do 
processo de asfaltamento da Estrada da Produção. Hoje, dia 19 de outubro, 
estamos apenas sentindo o retumbar das promessas do Vice-Governador, 
logo dele, que conhece o Norte de Minas, o Jequitinhonha, que é um homem -
tenho certeza absoluta - que está completamente inteirado do que está 
acontecendo na região. 

Então, é necessário que haja menos discursos, menos promessas. É 
necessário que este Estado entenda que, ao lado das suas brigas e 
divergências com o Presidente Fernando Henrique, ao lado de outras 
posições políticas assumidas, existe um trabalho a ser feito, um clamor da 
população; precisamos arregaçar as mangas e iniciar um processo 
administrativo maior do que o político, mais importante que as próprias 
posições políticas. 

É necessário começar a trabalhar neste Estado. Tudo que aqui acontece é 
motivo para se criar polêmica. Façam um exame de consciência e verão que, 
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nesses dez meses, a administração Itamar Franco notabilizou-se pelo 
contraditório em relação ao Presidente Fernando Henrique, por apresentar 
fatos políticos que só têm importância na cabeça de algumas pessoas, mas 
não levaram o Estado a lugar algum, paralisaram os nossos convênios e 
projetos, e Minas Gerais se encontra cabisbaixa, com voz retumbante só para 
alguns seletos ouvidos. Minas está em situação de desvantagem em relação 
à Bahia, ao Rio de Janeiro. É necessário que o Governador Itamar Franco 
faça um exame de consciência, apure a visão e perceba que está sozinho, 
cercado por meia dúzia de puxa-sacos, que pintam uma história totalmente 
diferente do que acontece em Minas Gerais. O Governador só vê um 
caminho, que é a cidade de V. Exa., Deputado Alberto Bejani. Se ele não está 
em Belo Horizonte, está em Juiz de Fora, como se Minas Gerais fosse 
apenas esse eixo: Belo Horizonte-Juiz de Fora. Minas Gerais é um Estado 
grande, problemático. Chegamos ao ponto, Deputado Alberto Bejani, que já 
não podemos nos calar diante de tudo o que está acontecendo. 

O Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Aproveito suas palavras para 
deixar bem claro que Juiz de Fora, cidade que administramos de 1989 a 
1992, vem recebendo certos benefícios do Estado, através do Governo. Nós, 
sendo daquela localidade, acreditamos que esses benefícios deveriam ser 
extensivos aos demais municípios, e não apenas para fazer campanha para 
as eleições municipais do ano que vem, favorecendo o candidato do 
Governador, atual Prefeito de Juiz de Fora, Tarcísio Delgado. 

Aproveito a oportunidade para deixar claro que, mesmo sendo de Juiz de 
Fora, consideramo-nos Deputados do Estado de Minas Gerais e não 
admitiremos que fiquem encobertos benefícios que chegam à nossa cidade 
para campanha eleitoreira de um candidato, que é apoiado por S. Exa. o 
Governador do Estado, enquanto a maioria das cidades não têm dinheiro nem 
para quitar a folha de pagamento. 

Portanto, Sr. Deputado, lamento profundamente que o Governador do 
Estado tenha um interlocutor que já demonstrou não gostar de parlamentares, 
da Assembléia Legislativa. Espero que o Governador tome consciência e 
reconheça que esta Casa é independente, foi eleita, constitucionalmente tem 
o seu poder, e diga "não" ao Sr. Henrique Hargreaves, que continua dando 
declarações que ferem a Assembléia Legislativa. Obrigado. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)* - Permita-me, Sr. Deputado, 
dizer que o senhor retoma um tema importante, mostrando ser uma liderança 
comprometida com a vida das pessoas do Norte de Minas e do Jequitinhonha 
e que vem trabalhando de forma atuante para a construção da barragem de 
!rapé, tendo mobilizado suas bases, ido a Brasília com esse objetivo. Temos 
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que tomar uma pos1çao, exigindo que a CEMIG comece urgentemente as 
obras ou dê uma explicação àquele povo. Não podemos levar desesperança 
a respeito de lrapé. 

Outro assunto que nós, da bancada do Norte de Minas, queremos abordar 
refere-se à elaboração e à análise do orçamento do Estado. Precisamos de 
um programa voltado para o combate à seca e a valorização da vida. 
Obrigado. 

O Deputado Carlos Pimenta* - Para terminar, Sr. Presidente, gostaria de 
dizer que muito mais do que um pronunciamento de um Deputado da 
Oposição nesta Casa foi o pronunciamento de um parlamentar de uma região 
desprestigiada, sofrida, que já não agüenta a situação em que está. Ou o 
Governo assume o Norte de Minas de uma forma responsável, ou será muito 
mais importante para nós dar seqüência a um pensamento que surgiu há 
algum tempo, o de se fazer o Estado de São Francisco, composto pelo Norte 
de Minas e por parte do Sul da Bahia, porque não podemos, não queremos e 
já não aceitamos a discriminação que estamos sofrendo. 

Sabemos, Sr. Presidente, que a seca é um problema da natureza, mas a 
responsabilidade de encarar, de propor ações para combatê-la, para 
combater a miséria, o desespero e a desesperança dessa região é 
unicamente dos governantes, e a parte maior recai nos ombros, nas costas e 
na consciência do Sr. Itamar Franco. Muito obrigado. 

*- 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 e a todos os colegas Deputados e Deputadas. Neste final de 
semana, realizamos o 20° Encontro Estadual do PT de Minas Gerais. 
Participaram 1.497 delegados e delegadas, vindos de todas as regiões do 
Estado, realizando o maior encontro da história do PT mineiro. Delegados e 
delegadas, que foram eleitos e eleitas em encontros municipais e de núcleos, 
envolvendo cerca de 30 mil militantes partidários. 

Foi um encontro marcado pela alegria de ser petista, por debates 
acalorados e pela disputa democrática. Nele, a ex-Prefeita ·de Betim, 
Deputada Federal Maria do Carmo Lara, foi eleita Presidenta do partido, 
sucedendo ao companheiro Patrus Ananias. É a primeira vez que uma mulher 
assume a Presidência do nosso partido em nível estadual, e tenho certeza de 
que demonstrará, à frente do PT, a mesma competência que tem 
demonstrado no exercício de seu mandato de Deputada e que demonstrou 
como Prefeita de Betim. Maria do Carmo disputou a Presidência com o 
também Deputado Federal João Fassarela, um grande companheiro do PT. 



" u . .., 
§ 
~ 

" "' "' E 
" "' (ij 

" 
"' " < 

785 
Uma disputa pautada pela ética, pelo alto nível dos debates e pela certeza de 
que, encerrada a votação, todos juntos se voltam para o fortalecimento do PT 
e para enfrentar os muitos desafios que temos pela frente, como o mais forte 
e representativo partido da Oposição no Brasil, um partido cuja atuação é 
conhecida e respeitada em toda a América Latina e também nos outros 
continentes. 

O encontro também elegeu o novo Diretório, do qual passo a fazer parte, e 
que vai, junto com Maria do Carmo, implementar as propostas defendidas por 
ela e por todo o PT, como o orçamento participativo partidário, a interiorização 
do partido, o investimento na comunicação e na formação política de filiados e 
filiadas e o posicionamento contra o projeto neoliberal, contra o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso e sua política de entreguismo no nosso País. 

Nosso encontro foi também uma homenagem ao marceneiro Mílton Freitas, 
candidato a Vice-Governador em 1982 e um dos grandes símbolos do PT, um 
partido que nasceu da luta e dos sonhos dos oprimidos, de militantes 
perseguidos, de gente que conheceu a fome e o desamparo e de gente que 
sofreu a prisão, a tortura e o exílio; um partido que resume a sua proposta na 
conquista de uma sociedade igualitária, justa, solidária e, fundamentalmente, 
sem oprimidos e opressores; um partido que foi fundado para marcar a 
diferença e comprovar que é possível combinar luta pelo socialismo e pela 
democracia, pelo fim da exploração e pelo pluralismo político, combate às 
injustiças e tolerância com a diferença e o diferente. 

Quero, portanto, parabenizar a todos os petistas do Estado de Minas 
Gerais, sobretudo aqueles que participaram do 20° Encontro, um marco na 
nossa história. Quero parabenizar os companheiros Deputados Adelmo, 
Rogério, Ivo e Durval e a companheira Maria José, da Bancada do PT nesta 
Casa. E parabenizar a todos os delegados e delegadas, que, mais uma vez, 
nos deram orgulho de sermos petistas. 

Quero agradecer o apoio de tantos outros que não são petistas, mas têm 
também compromisso com uma sociedade diferente, com mudanças nesse 
projeto, com a criação de uma alternativa de governo para esta Nação 
democrática e popular; de tantos outros que têm compromisso com os 
oprimidos e os trabalhadores. 

A Deputada Maria Olívia (em aparte)*- Agradeço à Deputada Maria Tereza 
Lara a oportunidade deste aparte. Gostaria de levar ao conhecimento de V. 
Exa. que estou dando entrada nesta Casa ao seguinte requerimento, 
assinado pelas cinco Deputadas que fazem parte desta Casa: 

- Lê requerimento em que solicita seja formulado voto de congratulações 
com a Deputada Federal Maria do Carmo Lara por ter sido eleita Presidenta 
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do PT no Estado. 

Gostaria ainda de dizer a V. Exa. da nossa consideração e respeito à 
Deputada Federal Maria do Carmo Lara pelo fato de ter comandado tão bem 
os destinos de Betim. Sabemos que é uma cidade difícil de ser governada, 
uma cidade-dormitório, mas ela acabou sendo uma grande Prefeita, 
principalmente no que diz respeito à área de saúde, tendo construído, por 
sinal, um hospital referência. 

Agradecemos a V. Exa., dizendo-lhe que a respeitamos muito como mulher 
e como Deputada. Muito obrigada. 

A Deputada Maria Tereza Lara - Agradeço a solidariedade da Deputada 
companheira, enquanto mulher, neste momento, dizendo-lhe que, de fato, 
Maria do Carmo, na Presidência do PT em Minas Gerais, significa a mulher 
mineira ocupando seu espaço. Desejamos que, galgando esse espaço de 
comando, ela possa demonstrar, mais uma vez, lado a lado com os 
companheiros homens, que é tão capaz de administrar quanto eles. 
Queremos desejar a ela, companheira de partido a quem conhecemos de 
longa data, todo o sucesso, pois sabemos da sua luta como fundadora do PT 
em Betim, como Prefeita, como Deputada Federal e, se me permitem, como 
minha irmã. Desejamos sucesso a ela e a todo o Diretório que assumirá o PT 
no Estado de Minas Gerais, principalmente no combate ao neoliberalismo, na 
organização, no apoio e na proposta de uma sociedade socialista, com justiça 
e fraternidade. Começando no interior do nosso partido, que ela possa 
extrapolar e construir um Estado e um País muito melhor. Muito obrigada. 

*-Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ivo José. 
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

público que nos acompanha, quero ratificar o nosso compromisso com a nova 
Presidente do nosso partido, Deputada Federal Maria do Carmo Lara, 
reafirmando aqui as palavras da companheira Maria Tereza Lara. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Ivo José, 
companheiros, quero registrar aqui, com satisfação, a realização do encontro 
do PT, encontro vitorioso, o maior que o partido realizou no Estado. Ele 
mostra o crescimento que o PT está tendo em Minas. 

Manifesto à nova direção do partido, da qual farei parte, e à Presidente 
Maria do Carmo Lara os votos de que possamos seguir este caminho que 
trilhamos na construção de uma sociedade socialista, o que nos unifica, 
radicalizando, cada vez mais, a oposição ao projeto neoliberal e conservador 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. 

O Deputado Ivo José- Obrigado, Deputado Rogério Correia. 
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Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, no final de setembro, 

realizamos na Assembléia Legislativa um grande seminário sobre alternativas 
de emprego e renda: Desemprego e Direito ao Trabalho, reunindo 212 
entidades e mais de 800 pessoas. Precederam o encontro reuniões regionais 
em todo o Estado de Minas, levantando propostas e idéias para combater o 
mal do final do Século, que será combatido com mudanças estruturais 
profundas nos rumos das economias. 

Uma das conclusões desse seminário, praticamente consensual, foi que o 
modelo econômico brasileiro utiliza como âncora cambial a moeda perversa 
do desemprego, tentando dessa forma manter a inflação em índices 
controláveis, mas condenando milhares de famílias ao desespero e à falta de 
perspectiva de uma vida digna. 

O Governo Federal submete-se às imposições dos credores internacionais 
e conduz a economia para a degradação do nosso parque industrial, 
destruindo barreiras de proteção e colocando em risco a segurança nacional. 

Enquanto os Deputados mineiros procuram soluções para o desemprego, a 
sanha privatizante do Governo Federal entrega o patrimônio público nacional 
às grandes corporações monetárias, às transnacionais, que não têm 
compromisso com o País e, muito menos, com o nosso povo. Pudemos ver 
os resultados das desastrosas privatizações do Governo e em todas o 
número de empregos reduziu praticamente pela metade, enriquecendo os 
novos acionistas e tornando mais pobre e dependente a população 
trabalhadora e o próprio País. 

Agora, o Governo investe contra um patrimônio de valor inigualável, de 
incalculável preço para toda a humanidade e que pode se tornar um poderoso 
fomento para reconduzir o Brasil ao desenvolvimento econômico, sob os 
auspícios de uma nova política que priorize a criação de empregos e a 
distribuição social das riquezas aqui produzidas. Trata-se de uma empresa 
que nasceu para desafiar a crise energética, em meados da década de 50, e 
suprir mercados em franca expansão, como o de São Paulo, do Rio de 
Janeiro e de Belo Horizonte. 

Em 28/2157, foi criada, por decreto federal, a Central Elétrica de Furnas, 
cuja barragem, represando as águas do rio Grande e afluentes, representou 
na época um novo alento para o parque metalúrgico de Minas, do Rio e de 
São Paulo. Hoje, já se expandiu para outros Estados, como Goiás, o Espírito 
Santo, o Tocantins e o Distrito Federal e, através de convênio com o 
Paraguai, supriu os serviços de eletricidade da Usina de ltaipu . 

Furnas, atualmente, conta com um complexo de nove usinas hidrelétricas e 
duas termelétricas. Sua área de atuação abrange a região mais desenvolvida 
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do País, onde vive mais da metade da população brasileira e são consumidos 
mais de 2/3 da energia produzida em todo o Brasil. 

Furnas, hoje, é complexo da ELETROBRÁS, interligada através de 
convênios com 12 concessionárias estaduais e podemos declarar, sem medo 
de errar, que a empresa é uma das maiores do País, com taxas de 
confiabilidade de nível internacional, devido aos investime!ltos públicos em 
seu parque gerador e em seu sistema de transmissão, um dos mais 
modernos do mundo. 

Além dos equipamentos, Furnas está capacitada para vender "know how" 
para qualquer empresa do ramo hidrelétrico, podendo expandir suas 
fronteiras além dos limites nacionais, exportando tecnologia e mão-de-obra. 
Lembro que todo esse potencial foi construído e conquistado a partir do 
investimento de recursos públicos. Mas, infelizmente, as autoridades 
governamentais desprezam as estatísticas e fazem verdadeiro descaso pelos 
recursos públicos. Mais uma vez, a proposta é repassar aos grandes 
investidores uma empresa rentável, estratégica para o desenvolvimento 
nacional, privatizando o que a humanidade tenta preservar e conservar sob o 
controle público, que são as águas, em nosso caso, as águas de Minas. 

E a receita privatizante do Governo Fernando Henrique despreza, até 
mesmo, os mentores do neoliberalismo; já os países desenvolvidos, como os 
Estados Unidos, o Canadá, a França e a Alemanha, preservam os serviços 
hidrelétricos e as bacias hidrográficas sob o controle governamental, pois 
sabem as conseqüências e os impactos para a sociedade, caso essas 
empresas passem para as mãos da iniciativa privada. 

Não se trata de uma mera discussão sobre as privatizações do Governo 
Federal, nem de se defender ideologia estatizante nem de se debater o 
tamanho do Estado na sociedade moderna. Ao contrário, estamos discutindo 
estratégias de desenvolvimento para o País e, particularmente, para Minas 
Gerais. 

Ao propor a privatização de Furnas, o Governo Federal coloca em risco a 
soberania e a segurança nacional, inviabiliza um novo projeto de crescimento 
econômico, baseado nas potencialidades regionais, e fragiliza mais ainda a 
economia nacional, descartando produtos básicos para o desenvolvimento: a 
energia e a água de boa qualidade. 

E, para Minas Gerais, o impacto ainda é maior, porque inviabiliza projetos 
ousados de geração de emprego e renda em dezenas de municípios às 
margens da represa de Furnas, que sobrevivem à custa daquelas águas e 
também investiram em equipamentos urbanos para atrair recursos através do 
turismo. 
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Pela primeira vez, Prefeitos, Vereadores, partidos políticos, entidades da 

sociedade civil, sindicatos e lideranças estudantis esqueceram as diferenças 
ideológicas para saírem às ruas e protestarem contra mais este desmando do 
Governo: privatizar as águas de Minas. Desse grito de revolta, nasceu a 
Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a Privatização de Furnas, 
enriquecida pela adesão de 68 Deputados Estaduais. 

Esperamos, nos próximos dias, conseguir a totalidade das assinaturas dos 
Deputados desta Casa. A Frente tem o nome de Jorge Hannas porque foi a 
melhor maneira de homenagear um político humanista, autor do projeto que 
criou a HEMOMINAS, médico dedicado e professor competente. Deputado 
eleito por quatro mandatos consecutivos, deixou nesta Assembléia a 
experiência de um trabalho sério e comprometido com os interesses de Minas 
e com a sua população. 

Ao lançar mão do nome de Jorge Hannas para denominar o nosso 
movimento cívico, estamos certos de que, se contássemos com a presença 
desse nobre parlamentar, ele seria o primeiro a se propor a encabeçar essa 
luta e estaria conosco em defesa das águas de Minas, posicionando-se, com 
convicção, contra a privatização de Furnas. 

A Frente Parlamentar Jorge Hannas é um movimento cívico, acima das 
colorações partidárias, e quer defender o patrimônio público nacional. 
Portanto, convoca a todos os Deputados, da Situação ou da Oposição, para 
se aliarem a nós nessa batalha, a fim de preservar talvez a nossa maior 
riqueza. 

Estamos convocando a todos para estarem conosco nesta sexta-feira, dia 
22, a partir das 15 horas, na cidade de Capitólio, onde realizaremos um ato 
público contra a privatização de Furnas, juntamente com a população das 
cidades lindeiras, Prefeitos, Vereadores e lideranças dessas regiões. 

E no dia 28 de outubro, quinta-feira, no Plenário da Assembléia, estaremos 
atendendo à convocação das Comissões de Meio Ambiente e de 
Administração Pública para participar de uma grande audiência pública, a 
partir das 9 horas, com a presença de personalidades políticas de todo o 
País, que foram convidadas a protestar contra mais este ato de traição ao 
Brasil e ao povo brasileiro. 

Não permitiremos que Furnas seja privatizada. Não entregaremos as 
nossas águas às corporações internacionais, não sepultaremos as nossas 
esperanças de termos um país digno, forte e capaz de resolver por si os seus 
problemas. Não nos rebaixaremos diante dos desígnios do FMI. 

Minas novamente se levanta para defender o que o povo construiu com o 
suor do seu trabalho. Minas novamente é a voz do Brasil e dos brasileiros. 
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Minas rebelde, que lutou contra a espoliação portuguesa, que transgrediu 
normas quando a ordem era a submissão. Minas é o centro do Brasil, 
irradiando a chama da liberdade e da esperança, e não se furta, jamais, à luta 
em defesa do patrimônio nacional, conclamando todos que têm compromisso 
com a Nação, que querem construir um grande país, independente e 
soberano a cerrar fileiras com o nosso movimento e exigir que Furnas 
permaneça sob o controle do País. 

Furnas é patrimônio de Minas, e Minas, hoje, é chamada a escrever a 
história do nosso País, empunhando a bandeira da liberdade e da dignidade 
de seu povo. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)- Agradeço a gentileza de V. Exa. 
e quero apenas aproveitar o tempo regimental para comunicar a esta Casa -
lamentando profundamente - o falecimento, no dia 16/10/99, do jornalista 
Herval Bráz, mineiro de Juiz de Fora, formado em Jornalismo pela 
Universidade Federal de Juiz de Fora. Participou de importantíssimos projetos 
do jornalismo mineiro, sendo responsável pela reformulação do jornal "Hoje 
em Dia", pela implantação do jornal "O Tempo" e do jornal "Pampulha". Enfim, 
foi um companheiro jornalista que prestou muitos serviços à causa da 
democracia e ao jornalismo do nosso Estado. Já protocolei essa comunicação 
junto à Mesa desta Casa, mas queria, de público, registrar, não somente em 
nome da Bancada do PSDB, mas em nome de todos os Deputados desta 
Assembléia, o profundo pesar pelo falecimento do jornalista Herval Bráz. 
Muito obrigado. 

O Deputado Ivo José - Obrigado, Deputado Amilcar Martins, também 
manifestamos a nossa solidariedade à família do Jornalista Herval Bráz e a 
toda a imprensa e meios de comunicação, que nessa hora são grandes 
aliados nessa luta, em defesa do nosso patrimônio, das águas de Minas, das 
águas de Furnas. 

Fica aqui o nosso apelo aos companheiros dos meios de comunicação, 
para que todos venham servir a essa causa que não é ideológica, mas é uma 
causa em defesa da soberania do nosso Estado. Muito obrigado. 

23 Parte (Ordem do Dia) 
13 Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Não havendo outros 

oradores inscritos, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a 13 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. 
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Questões de Ordem 

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 
não há "quorum" para a continuação dos trabalhos. Portanto, solicito o 
encerramento da reunião. 

O Deputado Antônio Andrade - Sr. Presidente, solicito seja feita chamada 
para recomposição do número regimental. 

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 Dinis Pinheiro)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, 
determina a anexação do Requerimento n° 532/99 ao Requerimento n° 
531/99, ambos da Comissão de Direitos Humanos, por guardarem 
semelhança entre si. 

Mesa da Assembléia, 19 de outubro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

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, deliberam seja convocada reunião especial 
para o dia 4 de novembro do corrente ano, conforme requerimento do 
Deputado Arlen Santiago e outros, deferido em Plenário (homenagem ao 
Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal, Delegado Agílio Monteiro 
Filho). 

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1999. 
Hely Tarqüínio- Antônio Andrade- Sebastião Navarro Vieira - Djalma Diniz 

- Olinto Godinho - Marco Régis - Carlos Pimenta . 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento . 
Mesa da Assembléia, 19 de outubro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

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, deliberam seja convocada reunião especial 
para o dia 18 de novembro do corrente ano, conforme requerimento do 
Deputado Anderson Adauto e outros, deferido em Plenário (homenagem aos 
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Diários Associados). 

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1999. 
Hely Tarqüínio - Antônio Andrade - Sebastião Navarro Vieira - Djalma Diniz 

- Olinto Godinho - Marco Régis - Carlos Pimenta. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 19 de outubro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

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, deliberam seja convocada reunião especial 
para o dia 6 de dezembro do corrente ano, conforme requerimento do 
Deputado Luiz Fernando Faria e outros, deferido em Plenário (homenagem ao 
Sr. Telê Santana). 

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 1999. 
Hely Tarqüínio - Antônio Andrade - Sebastião Navarro Vieira - Djalma Diniz 

- Olinto Godinho - Marco Régis - Carlos Pimenta. 
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento. 
Mesa da Assembléia, 19 de outubro de 1999. 
Anderson Adauto, Presidente. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente- A Presidência vai designar Comissão 
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição no 

25/99, da CPI da Carteira de Habilitação e outros, que acrescenta o art. 300 à 
Constituição do Estado e revoga o inciso 111 do art. 139. Pelo PSDB: efetivo-
Deputado João Leite; suplente - Deputado Amilcar Martins; pelo PMDB: 
efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente - Deputado Márcio Cunha; pelo 
PSD: efetivo - Deputado Dalmo Ribeiro Silva; suplente - Deputado Djalma 
Diniz; pelo PT: efetivo - Deputado Ivo José; suplente - Deputado Adelmo 
Carneiro Leão; pelo PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente -
Deputado Arlen Santigo. Designo. À Área de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a 
indicação do Auditor Eduardo Carone Costa para Conselheiro do Tribunal de 
Contas. Pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado 
Ronaldo Canabrava; pelo PSDB: efetivo- Deputado Carlos Pimenta; suplente 
- Deputada Maria Olívia; pelo PDT: efetivo - Deputado Álvaro Antônio; 
suplente - Deputado Doutor Viana; pelo PFL: efetivo: Deputado Sebastião 
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Navarro Vieira; suplente - Deputado Paulo Piau; pelo PSD: efetivo - Deputado 
lrani Barbosa; suplente - Deputado Dinis Pinheiro. Designo. À Àrea de Apoio 
às Comissões. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Meio Ambiente - aprovação, 
na 21 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 705/99, da Comisssão de 
Assuntos Municipais, e 723/99, da Comissão (Ciente. Publique-se.); e pelo 
Deputado Hely Tarqüínio (2) - indicando o Deputado Amilcar Martins para 
substituir o Deputado Mauro Lobo, como membro efetivo, na Comissão 
Especial do Fundo SOMMA e indicando o Deputado Mauro Lobo para 
substituir o Deputado Amilcar Martins, como membro efetivo, na Comissão 
Especial das Construtoras (Ciente. Designo. À Área de Apoio às Comissões e 
cópia às Lideranças.). 

Despacho de Requerimentos 
O Sr. Presidente - Requerimento contido na Mensagem n° 50/99, do 

Governador do Estado, solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei 
n° 549/99. O projeto encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, 
aguardando parecer. A Presidência defere o requerimento, nos termos do 
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. Arquive-se o projeto. 

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do 
inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do Deputado 
Mauri Torres (2), em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nos 
1.492/97 e 2.008/98; nos termos do inciso XVI do art. 232 do Regimento 
Interno, requerimento do Deputado Chico Rafael, em que solicita a inclusão 
em ordem do dia do Projeto de Lei n° 351/99, uma vez que a Comissão de 
Fiscalização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer; e, nos termos 
do inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno, requerimento 
do Deputado Chico Rafael, em que solicita seja o Projeto de Lei n° 403/99 
encaminhado à Comissão de Turismo, uma vez que a Comissão de Meio 
Ambiente perdeu o prazo para emitir seu parecer. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há "quorum" 
para votação, mas que o há para a discussão das matérias constantes na 
pauta. 

Discussão de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 12/99, do Deputado 
Pastor George, que dispõe sobre a política estadual de preparação do 
servidor público ao se aposentar. O parecer conclui pela inconstitucionalidade 
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do projeto. Em discussão, o parecer. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

prezada assistência, é uma satisfação, depois de muito tempo, ocupar a 
tribuna para começar a discutir os projetos e as proposições que estão nesta 
Casa parados há muito tempo, aguardando justamente que os Srs. 
Deputados façam o que estamos começando a fazer agora: discutir, debater, 
buscar um consenso, para que as matérias possam ser votadas ou rejeitadas, 
de acordo com o entendimento do Plenário, na sua função de analisar as 
proposições. 

A Oposição, com certeza, quer discutir item por item. Esse é o nosso papel. 
À medida que o Plenário der respostas e a pauta começar a ser efetivamente 
implementada e discutida, discutiremos item por item, para esclarecer não só 
os Srs. Deputados, mas também o povo mineiro sobre o que está sendo 
votado, apresentado, proposto. 

O Projeto de Lei n° 335, que dispõe sobre a política estadual de preparação 
do servidor público que se aposenta, diz o seguinte. Queremos deixá-lo bem 
claro, para que todos possam conhecer o inteiro teor da proposta.(- Lê:) 

"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- A política estadual do servidor público, ao requerer sua integração e 

participação na nova etapa junto à sociedade. 
Art. 2°- Considera-se habilitado, para os efeitos desta lei, o servidor público 

que apresentar o protocolo de pedido de aposentadoria, expedido pela 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. 

Art. 3° - Fica a cargo da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração promover cursos de preparação ao servidor público ao 
aposentar-se, dentro das diretrizes da política estadual: 

I - preparação psicológica, através de programas e treinamento sobre 
terapias ocupacionais ministradas por psicólogos. 

11 - orientações, através de aulas, sobre os cuidados com a saúde e a 
alimentação, sobre exercícios físicos e sobre a qualidade de vida, entre 
outros, ministradas por médicos. 

111 - orientações referentes a ordem física, esportes e outros tratamentos 
afins, ministradas por fisioterapêutas. 

IV - durante a vigência do curso, incentivar a transmissão de informações 
pelo servidor público aos servidores mais jovens, como meio de garantir a 
continuidade e a identidade cultural. 

V - participar da formulação, do acompanhamento e da avaliação do curso 
previsto nesta lei. 
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Art. 4° - Os recursos financeiros necessanos à implantação das ações 

previstas nesta lei serão incluídos na dotação orçamentária da Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração. 

Art. 5°- O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo 
de sessenta dias a contar da data de sua publicação. 

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

Sala das Reuniões, de de 1999. 
Pastor George" 

A1'0!;. 
~ 

A Comissão de Justiça concluiu pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e 
ilegalidade do projeto, alegando que estabelece um direito novo para o 
servidor público: uma política de preparação para a aposentadoria. Em 
seguida, diz que, de acordo com a proposição, o servidor público civil do 
Estado passa a ter assegurado o direito de participar de cursos, seminários, 
treinamentos. Diz ainda que, ao tratar da matéria, a proposição está, na 
realidade, dispondo sobre direitos do servidor, matéria relativa, portanto, ao 
regime jurídico único dos servidores. 

O Estatuto dos Servidores atualmente em vigor foi erigido ao "status" de lei 
complementar. A Constituição mineira prevê, como matéria de . iniciativa 
privativa do Chefe do Executivo, o estabelecimento do regime jurídico único 
dos servidores públicos e atribui ao Governador a competência privativa para 
iniciar matéria nessa área. Dado isso, a Comissão conclui pela sua 
inconstitucionalidade. 

Queremos dizer que não concordamos, apesar de respeitarmos e 
acatarmos a decisão da Comissão de Justiça. Mas queremos exercer o livre 
direito de discordar. Na verdade, esse projeto não prevê questão alguma 
vinculada a direitos dos servidores e, muito menos, relacionada ao estatuto 
que trata do regime jurídico único. 

Ora, ao se aposentar, o servidor sai da ativa. E o que se quer, na verdade, 
é aproveitar a própria estrutura do Estado, como médicos, psicólogos, 
fisioterapeutas, etc., em favor dos que se aposentam, em favor dos idosos 
que, muitas vezes, aposentam-se mal, para enfrentarem essa nova etapa da 
sua vida. 

Não vejo inconstitucionalidade nenhuma nisso. Não há agressão às leis. Há 
um rigor exagerado nesse parecer porque, na verdade, ele prima por um 
aspecto muito estrito da lei, mas esquece-se de que o objetivo não é 
conceder direitos. Que direitos esses aposentados teriam com a aprovação 
desse projeto? Direito algum. Apenas a oportunidade, que lhes seria oferecida 
pelo próprio Estado, de ingressar nessa nova etapa de vida de maneira 
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menos traumática e aproveitando a sua experiência para que os servidores 
mais jovens pudessem absorver a experiência que acumularam durante anos 
e, muitas vezes, através de investimento do próprio Estado. Estariam dando a 
sua contrapartida, que é a sua experiência, o seu conhecimento, para que os 
mais jovens pudessem trabalhar com mais conhecimento, inteligência, 
eficiência e amor à sua profissão. É preciso entender que aquele que se 
aposenta poderá transmitir a seus colegas todos os conhecimentos 
arregimentados durante a sua vida dedicada ao trabalho. Aqui não vejo 
nenhuma questão relativa à inconstitucionalidade. Na verdade, é um projeto 
muito mais administrativo, é uma proposta meramente executiva, não se trata 
de conceder direitos que vão onerar o Estado, exigir investimentos, gastos. É 
até uma maneira inteligente de o Estado reconhecer o valor do trabalho 
daqueles que, durante anos e anos, serviram ao próprio Estado e que, muitas 
vezes - volto a dizer -, aposentam-se com parcos salários, gerando 
dificuldades para enfrentar a realidade que se avizinha diante da 
aposentadoria. Esse projeto, na verdade, faz com que o Estado dê em troca, 
ao servidor que se aposenta, aquilo que ele próprio, servidor, já entregou ao 
Estado, que foi o seu serviço, seu tempo de vida, sua dedicação. Parabenizo 
o autor dessa proposição, fazendo um apelo aos nobres colegas para que 
derrubem o parecer contrário. Esse projeto merece ser aprovado porque 
reconhece o valor do aposentado, reconhece o valor do idoso, de seu 
conhecimento adquirido, para que possa retribuir, legando essa gama de 
aprendizado àqueles que ficam no Estado, continuando a tarefa de servir à 
população e ao interesse público. Peço aos nobres colegas que, num ato de 
justiça, reconheçam o valor dos aposentados, fazendo com que o Estado, 
através de uma pequena ação, dê a eles o devido valor, no momento em que 
deixam a profissão, deixam a ativa passando para a condição de 
aposentados. Justamente agora, quando tanto se fala em resgatar o idoso, 
dando-lhe seu devido valor, é preciso que o Estado de Minas saia na frente, 
com inteligência, dando sua colaboração, colocando a estrutura do Governo a 
serviço deles para que possam ter dias melhores após deixarem o Estado. 
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião costa. 
O Deputado Sebastião Costa* - Sr. Presidente, demais integrantes da 

Mesa, Srs. Deputados, senhores da imprensa, senhoras e senhores, minha 
vinda a esta tribuna, a exemplo do que fez o Deputado Antônio Carlos 
Andrada, tem o objetivo de sinalizar para o parlamento mineiro e o Governo 
do Estado que um governo, para ser humano, para ter espírito humanitário, 
não pode se ater a questões meramente econômicas ou financeiras. 
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O Governo do Estado propala, por onde passa, que em Minas Gerais, hoje, 
pratica-se um governo de centro-esquerda, e este projeto de lei sintetiza o 
pensamento de alguém que, se, de fato, estivesse exercendo um governo de 
centro-esquerda, sem hipocrisia, estaria a valorizá-lo. O autor do projeto, 
Deputado Pastor George, quis, com sua iniciativa, valorizar aquelas pessoas 
que se aposentam e vão para a inatividade sem nenhum preparo para tal. 
Pode-se observar que existem algumas empresas organizadas no Estado, 
como a CEMIG, por exemplo, que há muito tempo vêm preparando seus 
funcionários para a aposentadoria. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Sebastião Costa, 
quero fazer uma intervenção sobre esse assunto e acho que o projeto é, de 
fato, de grande utilidade. V. Exa. citou que aqui, na Assembléia Legislativa, já 
existe um programa para a aposentadoria. A idéia do Deputado Pastor 
George é mais do que válida; acho que, se há algum problema no projeto, 
poderia ser sanado durante a tramitação. Pediria a V. Exa. que pudesse ser o 
mais rápido possível, para que possamos votar e derrubar o parecer de 
inconstitucionalidade, para que o projeto possa tramitar. 

O Deputado Sebastião Costa* - Agradeço a intervenção do Deputado 
Rogério Correia. Como ele pode observar, pois é profundo conhecedor do 
Regimento, tratando-se de parecer, tenho apenas 10 minutos, dos quais dois 
minutos foram utilizados pelo Deputado Rogério Correia, o que me restringiu 
a oito minutos. Há o exemplo da CEMIG, da Assembléia Legislativa e de 
outras empresas organizadas. A Assembléia deu um belo exemplo, prepara o 
cidadão que completou sua jornada de trabalho para ir para a inatividade. 
Pode-se observar, e os psicólogos estão aí para informar, que existem 
pessoas que, em face da intensa atividade que têm durante sua trajetória 
profissional, quando se aposentam ficam inúteis e passam a criar transtornos 
em casa, no relacionamento com os filhos. O número de separações aumenta 
nessa fase da vida, exatamente porque passam a ter um tempo maior em 
casa e a convivência se torna mais difícil, porque a pessoa não estava 
devidamente preparada para isso. 

Compreendo a preocupação da Comissão de Justiça e até mesmo a sua 
conclusão, todavia há certas circunstâncias em que os fins justificam os 
meios, e este seria um dos casos em que, se se permitisse a tramitação do 
projeto, para que fosse examinado pela comissão de mérito, aí, sim, teríamos 
oportunidade de, se necessário, proceder a algumas correções de que viesse 
a necessitar. Até mesmo o Deputado Rogério Correia reconhece sua 
importância, e temos certeza disso, em razão de sua manifestação e do 
empenho que a Oposição está demonstrando aqui para ver esse parecer 
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derrubado, permitindo que o projeto sofra as modificações e adaptações 
necessárias na fase seguinte e possa cumprir o seu objetivo, já que preenche 
o principal requisito de que todo projeto de lei, para prosperar, necessita, que 
é o princípio básico da justiça. Este, sim, faz justiça àqueles que trabalharam, 
que se empenharam e que mereceram, por parte do poder público estadual, 
durante todo o tempo que dele fez parte, uma vida digna, devidamente 
preparada até para recomeçar. O indivíduo pode ser um servidor público e, no 
final da carreira, num curso preparatório para aposentadoria, pode, 
perfeitamente, se tornar um empreendedor. Com a segurança que já tem e 
com a aposentadoria obtida, pode estar devidamente preparado para ser útil 
à sociedade, ao Estado, não mais como funcionário, mas como um 
empresário, como um contribuinte. 

Dessa maneira, o projeto prosperando, nas comissões seguintes poderá 
sofrer as adaptações necessárias. O seu autor, cuja intenção é louvável, 
poderá ver prosperar nesta Casa um projeto que merece de todos nós o 
maior respeito e admiração. Aproveito para prestar uma homenagem ao autor 
do projeto, que traz, com sua experiência, com seu relacionamento, a 
oportunidade de materializar isso. 

O parecer da Comissão de Justiça, na sua fundamentação, diz: "O projeto 
de lei em análise estabelece que o servidor público tem direito a uma política 
de preparação para a aposentadoria". 

De acordo com a proposição, o servidor público civil do Estado passa a ter 
o direito de participar de cursos, seminários e treinamentos, que servirão para 
prepará-lo psicológica e fisicamente para uma nova etapa da vida, que se 
inicia com a aposentadoria. Ao tratar dessa matéria, a proposição está, na 
realidade, dispondo sobre o direito dos servidores, matéria relativa, portanto, 
ao regime jurídico único dos servidores públicos. 

O Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado atualmente em vigor, 
que foi erigido ao "status" de lei complementar, por força do disposto no art. 
65, § 1°, 111, da Constituição mineira, é uma norma que congrega os direitos e 
deveres desses servidores. A Constituição mineira, em seu art. 66, 111, "c", 
prevê, como matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo, o 
estabelecimento do regime jurídico único dos servidores públicos, dos órgãos 
da administração direta, autárquica e fundacional. Concomitantemente, essa 
mesma carta política, em seu art. 90, inciso V, atribui ao Governador do 
Estado competência privativa para iniciar o processo legislativo na forma e 
nos casos previstos na Constituição. 

Todavia, gostaria de lembrar que, se projetos dessa natureza viessem a ser 
sanciondos pelo próprio Governo, estaria sendo suprido o vício de iniciativa. 
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Bastaria a sanção governamental para que esse projeto pudesse ter eficácia 
plena no território do Estado. O que queremos aqui, Oposição e Situação, é 
fazer justiça aos servidores públicos, não permitindo que se tornem parasitas 
no final de carreira ou quando deixarem a atividade, mas que possam, a 
exemplo dos que estão na ativa, continuar a contribuir não mais como 
servidores, mas como cidadãos, como chefes de família, como cidadãos 
mineiros e, quem sabe, bem orientados, até como empreendedores, tomando 
como base algumas experiências que já presenciei, com alguns funcionários 
da CEMIG, que saíram devidamente preparados e puderam dar, como estão 
dando, uma grande contribuição a todo o setor energético do Estado. 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Sebastião Costa- Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, 
não há "quorum" para a continuação dos trabalhos. Solicito, portanto, o 
encerramento da reunião. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicito seja feita 
chamada para recomposição do número regimental. 

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 Pastor George)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
O Deputado Pastor George - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. 

Deputados, senhoras e senhores, para o Projeto de Lei Complementar n° 
12/99, de minha autoria, em discussão neste Plenário, que dispõe sobre a 
política estadual de preparação do servidor público ao se aposentar, espero a 
aprovação dos caros pares, para que ele continue em tramitação, pois se 
trata de um benefício para o funcionalismo público mineiro. 

Quando falamos em aposentadoria, estamos tratando, na maioria das 
vezes, de pessoas que se encontram na faixa da terceira idade. O homem 
nasce, cresce, trabalha e vive do seu próprio sustento, e nada mais justo que 
tenha, na sua aposentadoria, o reconhecimento pelo serviço prestado. 

A agitação do dia-a-dia, muitas vezes leva a um bloqueio psicológico, o que 
causa cansaço, desânimo, estresse, entre outros desgastes. Esse estado é 
agravado, principalmente, na época da aposentadoria quando as pessoas se 
sentem diferentes e excluídas. 

Essa mentalidade deve ser mudada, pois se trata de uma nova etapa, que 
tem que ser vista com o objetivo de viver cada vez melhor. 

A própria Constituição Federal, em seu art. 5°, diz: "Todos são iguais 



/ 

800 
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade". É dever do 
Estado assegurar aos aposentados os seus direitos e a participação junto à 
sociedade, pois são também agentes das transformações. 

A medicina atual desenvolve várias experiências, todas com resultados 
positivos para a longevidade, por meio de alimentação, exercícios físicos, 
terapia ocupacional e novos trabalhos e estudos. 

Com essa perspectiva, foi publicada a Lei n° 8.842, de 4/1/94, que "dispõe 
sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá 
outras providências", devidamente regulamentada pelo Decreto n° 1.948, de 
3/7/96. 

Essa lei trata dos princípios e das diretrizes, da família, da sociedade e do 
Estado, do processo de envelhecimento, da discriminação, das diferenças 
econômicas sociais e regionais e, particularmente, das contradições entre o 
meio rural e o urbano do Brasil. 

Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para assegurar sua 
alimentação, habitação, assistência médica entre outros, bem como direito a 
uma velhice digna e participativa junto à sociedade. 

Percebemos perfeitamente que a faixa etária denominada a terceira idade 
tem aumentado na sociedade atual, não só no Brasil, mas no mundo todo. 
Essa população, crescente a cada dia, tem de ter maior influência nas ações 
econômicas, sociais, políticas e culturais. 

Os países do Primeiro Mundo já vêm tratando esse público, há mais tempo, 
com cursos preparatórios, entre outras técnicas, para a aposentadoria. Nós, 
brasileiros, deveremos ter cada vez mais opções sérias para as pessoas na 
terceira idade conviverem integradas na sociedade moderna. Já existe, no 
âmbito particular, algo nesse sentido, como clubes e associações para a 
terceira idade, e, em algumas empresas, programas de preparação à 
aposentadoria, como já foi citado pelos pares que me antecederam. 

Quero ressaltar as palavras do Dr. Aluísio Pimenta, ex-Ministro da Cultura, 
ex-Reitor da UFMG e da UEMG, publicada no jornal "Hoje em Dia", com as 
quais estou de pleno acordo: "Cada país, Estado, município ou província deve 
estabelecer um projeto que considere o idoso como força atuante de 
trabalho". Também declara: "A atuação da geriatria atualmente é tão 
indispensável quanto a da pediatria." 

Países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Japão e os países da 
Europa, vêm buscando estabelecer projetos para a terceira idade, ao 
promoverem o programa do Ano Internacional das Pessoas Idosas, lançando 
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o seguinte "slogan": "Trabalhando na direção de uma sociedade para todas as 
idades". 

O Secretário-Geral da ONU, em um de seus discursos, argumenta: 
"Estamos no meio de uma revolução silenciosa". É uma revolução que se 
estende muito além das características demográficas. É uma revolução com 
amplas características econômicas, sociais, culturais, psicológicas e 
espirituais. 

Já estamos numa sociedade multigerencial, em que as pessoas de 
diferentes gerações são chamadas a criar e a desenvolver um mundo 
diferente, mais solidário, respeitoso do meio ambiente e contrário à violência e 
à indústria armamentista. Mas ainda somos carentes de uma sociedade para 
todas as idades, que possibilite ao idoso a participação em um programa de 
desenvolvimento continuado. 

Quero reafirmar a importância em valorizar o servidor público ao se 
aposentar, propiciando-lhe condições de participar na sociedade, em sua 
nova etapa de vida, mais íntegro, realizado e com condições de transmitir 
suas experiências aos mais novos. A prática tem demonstrado que o serviço 
público precisa dos conhecimentos dos mais antigos para dar seguimento à 
administração, juntamente com as novas tecnologias. 

O presente projeto não trará despesas para o Estado, tendo em vista que a 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração já possui 
médicos e psicólogos, e também estrutura formada para a aplicação desses 
cursos. O projeto de lei em pauta deixa o funcionário mais incentivado, 
estimulado, valorizado, digno, dando melhor qualidade de vida ao servidor 
público aposentado, mesmo porque alguém já disse: "Não importa os anos de 
vida, mas o sentido que damos à vida". Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos à 

tribuna para discutir o parecer da Comissão de Justiça sobre a 
constitucionalidade do Projeto de Lei Complementar n° 12/99, do Deputado 
Pastor George, que dispõe sobre a política estadual de preparação do 
servidor público ao se aposentar. 

O parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto. O projeto do Pastor 
George, no seu art. 1°, reza o seguinte: a política estadual do servidor público, 
ao requerer sua aposentadoria, tem por objetivo criar condições de promover 
sua integração e participação à nova etapa junto à sociedade. O art. 2° 
considera habilitado para os efeitos dessa lei o servidor público que 

~ apresentar protocolo de pedido de aposentadoria, expedido pela Secretaria 
de Estado de Recursos Humanos e Administração. No art. 3°, fica a cargo da c. 
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Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração promover 
cursos de preparação para o servidor público ao se aposentar, dentro das 
diretrizes da política estadual; preparação psicológica, através dos programas 
de treinamento por meio de terapias ocupacionais; orientações, por meio de 
aulas sobre cuidados com a saúde, alimentação, exercícios físicos, sobre 
como manter a qualidade de vida, entre outros, ministrados por médicos; 
orientações referentes a essa ordem física, esporte, e outros tratamentos 
afins, ministrados por fisioterapeutas. 

Temos vários artigos e incisos, e gostaríamos de louvar a iniciativa do 
Pastor George, que, em boa hora, pensou em amparar aquelas pessoas, 
principalmente do ponto de vista psicológico, que, ao término de uma vida de 
trabalho, têm necessidade realmente de vislumbrar uma motivação, uma vez 
que o aposentado, do ponto de vista médico, de maneira geral, corre muito 
mais o risco de morrer do que aquele que, depois da sua aposentadoria, 
continua com qualquer trabalho secundário, ou até mesmo tenha mudado de 
profissão. 

Na China, os aposentados, as pessoas senis constituem parâmetro de 
sabedoria e podem ser úteis à sociedade. O entendimento oriental é de que 0 
indivíduo senil tem muita experiência e que pode passá-la às gerações 
futuras, até porque, dentro da filosofia do direito e do trabalho, e mesmo 
existencial, o homem é sobretudo matéria, espírito, cultura e experiência. 

Então, esse servidor que, ao longo de sua vida, acumulou experiências 
/ pessoais e de sua profissão, tem direito, ao se aposentar, a cursos de 

fisioterapia, psicologia e a continuar sendo útil à sociedade, e não cair num 
estado de depressão crônica, ou numa depressão chamada recorrente, que, 
com o passar do tempo, à medida que ele fica inativo, começa a acompanhar 
o relógio, mais intensamente, do que acontece com qualquer pessoa. Ele 
marca hora de almoçar, de jantar, de tomar banho e, às vezes, numa roda de 
amigos, começa a desconfiar que está sendo empecilho, porque as pessoas 
estão trabalhando e ele se vê atrapalhando a atividade dos colegas. 

Muitas vezes esse funcionário tem procurado freqüentar o antigo trabalho. 
Notamos isso sempre e vemos a pessoa com queixas de muita frustração por 
ter parado de trabalhar. Aliás, os cardiologistas dizem que há uma incidência 
muito alta de infarto e depressão depois de dois ou três anos que o indivíduo 
cessa o seu trabalho. Então, essa iniciativa do Pastor George é sobretudo 
humanística, porque preocupa com o ser humano em todas as suas 
vertentes, principalmente a psicológica, a de sentir que tem utilidade. O 
próprio conceito de moral utilitária coincide com essa situação que está sendo 
prevista na sua lei, que é dar ao indivíduo a noção de que de acordo com os 
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costumes ainda é útil à sociedade, à família, aos seus amigos. Louvamos a 
iniciativa do Pastor George de se preocupar com o servidor quanto à sua 
utilidade pós-aposentadoria, de lhe dar motivações existenciais para continuar 
a viver com alegria e com vontade, na afirmação de que ainda é útil à 
sociedade. Portanto, gostaria de parabenizar o Pastor George pela iniciativa. 

Com relação à inconstitucionalidade, tenho a certeza de que o Plenário é 
soberano e pode reverter essa posição da Comissão, até porque, em política, 
temos de procurar o melhor caminho, o caminho para atender a sociedade 
como um todo. Nesse caso, creio que é fácil reverter a inconstitucionalidade, 
aprovando aqui, em Plenário, a proposta do Pastor George. 

Questão de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, solicito o encerramento da 

reunião por falta de número regimental. 
O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a importância da matéria 

constante na pauta, vai determinar ao Sr. Secretário que proceda à chamada 
para recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Cunha)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 27 Deputados. Há, portanto, 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
23 Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência 
passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão da matéria constante na 
pauta. 

Discussão de Proposições 
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Projeto 

de Lei n° 399/99, do Governador do Estado, que dispõe sobre a organ!zaç~o 
da Governadoria, da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comun1caçao 
Social, sobre a criação da Secretaria de Estado do Turismo, a extinção da 
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, cria unidades administrativas 
na Secretaria de Estado da Segurança Pública e dá outras providências. A 
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda n° 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado novo 
relator em Plenário, o Deputado Rêmolo Aloise opinou pela aprovação do 
Substitutivo n° 1, que apresentou; pela rejeição das Emendas n°S 2 e 3, 
ficando prejudicadas as Emendas n°s 1, 4 e 5. Continua em discussão o 
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado João Leite, que dispõe de 
29 minutos. 

~ 
~ 
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Questão de Ordem 

O Deputado João Leite - Gostaria de saber a razão dos 29 minutos e 
porque não me é dado o tempo regimental, já que ainda não tive oportunidade 
de usar a tribuna para discutir esse projeto. Gostaria de ter o tempo 
regimental para discuti-lo, e não os 29 minutos que V. Exa. pretende 
conceder-me. 

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado João Leite que, 
numa reunião anterior, V. Exa. concedeu questão de ordem a um Deputado, 
que solicitou a suspensão da reunião. Então, restam a V. Exa. hoje, para 
conclusão de seu raciocínio, exatamente, 29 minutos. 

O Deputado João Leite - Apesar de o Sr. Presidente não ter dado a 
explicação, a assessoria teve o cuidado de dizer que, como é um projeto que 
está em regime de urgência, são concedidos 30 minutos. Agradeço à 
assessoria o cuidado de nos informar. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite * - Queremos tratar deste Projeto que, 

lamentavelmente, não acompanhou os trâmites regimentais da Assembléia 
Legislativa, lançou mão de vir a Plenário, sem pareceres importantes, sem 
discussão importante, necessária, já que foram perdidos alguns prazos do 
projeto. Temos várias omissões nesse projeto, que demonstram esse 
afoitamento; como por exemplo, a não-inclusão do Corpo de Bombeiros, da 
Assessoria Internacional entre os órgãos subordinados ao Governador, a 

/ ausência de menção aos escritórios de Minas, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, referindo-se apenas ao de Brasília, ao estabelecer sua vinculação, etc. 

Mas, gostaria especialmente de tratar de uma parte dessa reforma 
administrativa do Governo do Estado, que é justamente aquela que vem com 
uma mudança na Secretaria da Segurança Pública. Pretende essa Secretaria, 
que já teve uma diretoria para a questão prisional, criar agora, no seu âmbito, 
uma superintendência de atendimento ao preso. 

Apesar de um trabalho constante da Assembléia Legislativa, especialmente 
no ano passado, quando procuramos, por meio de leis, definir o que a 
Constituição Estadual determina quanto à polícia judiciária, que é o trabalho 
de investigar, de cuidar do combate à criminalidade da Polícia Civil, vemos, 
novamente, a Secretaria de Estado da Segurança Pública querendo 
perpetuar a presença da Polícia Civil na guarda de presos. 

Em Minas Gerais, é histórico o índice de homicídios. Já estão próximos de 
500, somente neste ano. Houve um aumento de 35% do roubo de 
automóveis. A criminalidade é crescente. 

Venho, agora, junto com outros Deputados, de um encontro com o 
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Superintendente da Polícia Federal. A Polícia Federal está nas ruas cuidando 
da questão do tráfico, desse crime que se organiza cada vez mais no Estado 
de Minas Gerais. 

As pessoas estão procurando a Comissão de Direitos Humanos. Da minha 
família, nos últimos dois dias, duas pessoas foram assaltadas em Belo 
Horizonte, em dois sinais de trânsito: uma delas teve uma arma colocada na 
cabeça, e, contra a outra, um dos assaltantes atirou. Com essa situação nas 
ruas de Belo Horizonte, ainda há esse descompasso, que é a proposta de 
et~rnizar a polícia na guarda de presos. 

E clara a Lei de Execução Penal. Em seu art. 170, diz que a Secretaria de 
Justiça deve ter a custódia dos presos provisórios e dos presos condenados 
definitivamente. O trabalho da polícia judiciária é deter, prender, qualificar, 
entregar o detido para a Secretaria de Justiça e voltar para as ruas, para dar 
segurança à população. 

Mas, na contramão, há essa proposta. E o mais grave é que, 
extemporaneamente, pretende ainda este Governo acabar com a Lei de 
Licitação, a Lei n° 8.666. O parágrafo único do art. 41 diz: os serviços de 
construção emergencial ou de manutenção corretiva ou preventiva em cadeia 
pública ou estabelecimento prisional poderão ser executados por entidade 
pública ou privada, mediante celebração de convênio específico com o 
Estado, por intermédio das Secretarias de Estado da Justiça e de Direitos 
Humanos e da Segurança Pública. o Governo do Estado, a Secretaria de 
Estado da Segurança Pública pretende construir unidade prisional em Minas 
Gerais sem licitação. 

A cadeia da Nova Gameleira está sendo construída sem parecer do meio 
ambiente, com a conivência da Prefeitura de Belo Horizonte, sem parecer 
prévio do Ministério Público e com a decisão contrária da MMa. Juíza Ana 
Maria Combate, que já determinou que tem que parar a construção. Mesmo 
assim o Secretário continua a construir uma cadeia sem licitação, ao custo 
de R!b.7oO.OOO,OOO. Estamos fazendo as contas para ver quanto está 
custando cada cela dessa cadeia para o Estado de Minas Gerais. 

Pretende o Governo de Itamar Franco, que era Presidente quando 
sancionou a Lei de Licitações, rasgar essa lei e fazer construções de 
R$3.700.000,00 sem concorrência pública, sem licitação. Mediante um 
convênio, é escolhida uma empresa para fazer a construção, e querem que 
esse procedimento seja lei em Minas Gerais. Querem que seja lei em Minas 
Gerais construirem-se cadeias sem licitação, sem concorrência, o que é um 
verdadeiro absurdo, que esta Assembléia não pode aceitar. Como aceitar que 
uma lei seja desrespeitada dessa maneira? Quer o Secretário construir 
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cadeias, em todos os lugares, sem concorrência, sem licitação, dizendo que 
vivemos uma emergência. E a Juíza, em seu despacho, já decidiu que Minas 
Gerais não vive momentos de emergência. Para se ter um estado de 
emergência, é necessário que estejamos vivendo uma catástrofe, algo grave 
como um terremoto. Temos, aqui, a pretensão desse Governo de proceder 
dessa maneira. Um governo que se encontra totalmente ausente no que 
tange à segurança do cidadão, pois enquanto tivemos 13 homicídios em Belo 
Horizonte, nesse final de semana, levou para Furnas 2.500 policiais militares, 
tornando-se uma chacota nacional. Te mos inúmeros assaltos em Belo 
Horizonte e na região metropolitana. Nossa população encontra-se à mercê 
do crime organizado e, enquanto isso, quer o Secretário de Segurança 
Pública construir cadeia sem licitação. O Governador transfere 2.500 policiais 
militares para Furnas. Não dá para achar que está tudo bem. Estaremos 
votando contra uma lei federal, contra uma lei estadual, dizendo que não se 
precisa mais de licitação, de concorrência para a construção de cadeia. Não é 
necessária a transparência, e faremos a obra com qualquer empresa, mesmo 
que o preço seja R$3.700.000,00. Não queremos saber qual o melhor preço. 
E querem que isso seja lei? Esta Assembléia não pode votar essa reforma da 
maneira como está. Precisamos dar uma resposta à sociedade mineira em 
relação à segurança pública. Não mais podemos suportar a Polícia Civil 
envolvida com guarda de presos e ausente das ruas. Não mais suportamos a 
Polícia Civil cuidando de troca de placa de carro, licenciamento de motoristas, 
exame de motoristas, enquanto o crime se organiza cada vez mais. Não mais 
suportamos esse Governo querendo construir cadeias para a Polícia Civil 
cuidar de presos enquanto a segurança pública encontra-se em estado 
lastimável. Procurei, de alguma maneira, oferecer uma resposta à situação 
que estamos vivendo. 

Não podemos defender mais a ausência da polícia das ruas. O Estado 
gasta, na preparação de um homem e de uma mulher para efetivamente 
estarem nas ruas, combatendo os crimes, e vemos esse homem e essa 
mulher sendo colocados numa função administrativa, que é importante, mas 
não é o mais importante para a população de Minas Gerais. O mais 
importante é a presença da polícia nas ruas. Depois que esse policial é 
formado para ser polícia judiciária investigativa, vai cuidar de presos, ser 
carcereiro ou fazer exame de motoristas, trocar placa do carro do cidadão de 
Minas Gerais. Temos cerca de 9 mil policiais civis cuidando de presos e do 
DETRAN-MG e pretende o Secretário de Segurança construir muito mais 
cadeias, inclusive sem licitação, para que a polícia tenha mais trabalho para 
cuidar de presos, enquanto isso a criminalidade aumenta nas ruas. Se 
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tivermos responsabilidade, enquanto virmos essa criminalidade crescer essa 
Assembléia não pode votar essa reforma. ' 

Foi apresentada uma emenda, acatada pelo relator, da criação das 
Delegacias Regionais de Unaí, de Varginha, de Pará de Minas, de Januária, 
de São Sebastião do Paraíso, de ltabira, e creio que é importante, pois essas 
cidades crescem e precisam da presença efetiva da Policia Judiciária, com 
uma estrutura mais ampla para atender o cidadão. Mas, se, ao mesmo tempo, 
querem construir cadeias e cuidar de presos, como vamos ter pessoal para 
ocupar essas delegacias? Como teremos policiais, se nas ruas de Belo 
Horizonte não temos? Como teremos policiais em Unaí, em Varginha, Pará de 
Minas, Januária? 

Estou vendo uma proposta que nasceu da Comissão de Direitos Humanos, 
que é a criação da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida. Em Minas 
Gerais, temos uma Delegacia e seu titular esteve na Comissão de Direitos 
Humanos. Sabem quantos detetives temos para acompanhar as pessoas 
desaparecidas no Estado de Minas Gerais? Dois detetives, porque os outros 
têm que cuidar dos presos e do DETRAN-MG. Como vamos votar isso aqui? 
E mais grave do que isso: o Secretário quer construir mais cadeias para a 
Polícia Civil cuidar de presos. Aí, quantos detetives vamos ter para cuidar das 
pessoas desaparecidas? Teremos um detetive, porque vamos precisar de 
detetives para essas novas cadeias que o Secretário vai construir, e vai 
construir sem licitação. Isso é uma aberração. 

Apresentei outras emendas, uma delas que concede um salário a mais para 
o policial que, efetivamente, esteja trabalhando nas ruas. A Assembléia 
Legislativa, que representa o povo de Minas Gerais, precisa colocar a polícia 
nas ruas. A Polícia Militar pretende agora constituir o batalhão de eventos, só 
para isso. Toda polícia tem que ser de eventos, que acontecem a todo o 
momento, nas ruas. É lá que a presença da polícia interessa ao cidadão, e 
não cuidando de presos, que é um outro setor do Estado, do qual a Secretaria 
de Justiça é que tem que cuidar. A polícia não tem que cuidar de habilitações 
e trocas de placas, esse é um outro setor. Mas o nosso relator não acatou. 

Temos, também, outra proposta, que concede indenização em casos de 
morte e de invalidez permanente ao policial que esteja efetivamente 
trabalhando nas ruas e tenha sido ferido ou morto. Existe o seguro, mas não 
existe uma lei. 

Queremos que haja uma lei permanente, para que a polícia esteja nas ruas, 
cuidando da segurança, as famílias estejam seguras quanto ao trabalho dela, 
mas isso não é prioridade. Prioridade é a construção de cadeias sem 
licitação. Isso é prioridade. A Assembléia Legislativa não pode votar essa 
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reforma. Trato apenas de uma questão ligada a essa reforma, que está ligada 
à segurança pública. Essa questão é indicada por mais de 40% da população 
como sendo a mais grave que estamos vivendo. 

A questão mais grave que estamos vivendo é a da segurança pública. 
Falta-nos segurança pública. Por isso, não podemos votar esse projeto da 
maneira como o Governo do Estado pretende. O Secretário da Segurança 
Pública e o Governador do Estado pretendem, com a criação dessa 
Superintendência de Assistência ao Detento, assistir ao preso que está com a 
Polícia Civil, ao preso que está na Delegacia de Furtos e Roubos, que tem 
capacidade para 68 presos, e tem mais de 300. Ela vai atender à Divisão de 
Tóxicos, que tem capacidade para 40, e tem hoje mais de 210 presos. Vai 
atender ao "Inferno da Lagoinha", que havia sido desativado. Queriam colocar 
lá algumas mulheres, por algum tempo. Hoje, lá estão mais de 99 mulheres e 
25 homens. A cada momento, o delegado tem que receber mais. 

Em Venda Nova, tivemos uma fuga; quatro carcereiros cuidavam de mais 
de 200 presos. Ali aconteceu um milagre, que foi a fuga de um paraplégico 
pelo telhado. Foi semelhante ao milagre de Jesus ao contrário. Este curou um 
paralítico, descendo-o do teto. Esse paraplégico fugiu pelo telhado. É a polícia 
cuidando de presos. 

Agora, o Governo pretende criar uma superintendência para cuidar de 
presos. A lei já diz que a Secretaria de Justiça é que cuida de presos, não é a 
Polícia Civil. Ela tem é que dar segurança pública, investigar. Ela é polícia 
judiciária, não é carcereira. Estão previstas as diretorias jurídica, psicossocial, 
médico-odontológica. Não é possível o banho de sol para os presos da 
Delegacia de Furtos e Roubos. Não é possível conceder banho de sol e visita, 
uma vez por mês, na Divisão de Tóxicos, que está entupida. A Fundação 
João Pinheiro apresentou um trabalho, um grupo fez o planejamento da 
transferência dos presos da Secretaria da Segurança Pública e da Secretaria 
de Justiça. 

Sexta-feira, vamos discutir isso, num debate público, na Assembléia, com a 
presença do Diretor Penitenciário do Ministério da Justiça, Dr. Nagash 
Furucaua. Vamos discutir o assunto com as Secretarias da Segurança 
Pública e de Justiça e com as pessoas que elaboraram esse trabalho, mas 
agora mandaram que fosse jogado fora, porque a Secretaria da Segurança 
Pública quer cuidar de preso. Será que vamos votar isso aqui? 

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte)* - Nobre Deputado João Leite, 
intervenho por causa da maneira veemente com que V. Exa. está usando a 
tribuna para criticar a reforma administrativa. Lamento profundamente. 

V. Exa. me apresentou cinco emendas a esse substitutivo. Este relator 
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entendeu que três delas tinham sustentação, eram defensáveis e as acatou 
na íntegra. Quanto às outras duas, entendi que não se tratava~ de reforma 
administrativa. V. Exa. queria dar 400 salários mínimos para os policiais que 
sofressem acidente em trabalho, mas se esqueceu de que o Estado tem 490 
mil funcionários, e não apenas 140. Seria uma injustiça muito grande 
privilegiar uma classe em detrimento das outras. 

Vou mais longe, Deputado João Leite. Você se apegou ao ponto principal 
da reforma, ao art. 41. Ninguém está passando por cima da Lei n° 8.666. V. 
Exa. vem a esta tribuna, constantemente, defender a construção de novas 
cadeias e novos presídios, por causa da situação em que vivem os presos, 
hoje. Parece não querer entender o caráter de emergência: cabe ao DEOP, 
sem licitação, construir essas cadeias. Lamento muito a maneira como está 
conduzindo a obstrução, que é natural e democrática. 

Deveria citar, Deputado João Leite, que apresentou uma emenda, que foi 
acatada por mim, a qual cria a Secretaria de Justiça e de Direitos Humanos e 
a Superintendência de Assistência ao Detento. Por que não comenta essa 
emenda, Deputado João Leite? O que me diz dessa emenda que foi acatada? 
Ela está na Secretaria de Justiça, como defende. Em outra emenda, cria a 
Diretoria da Higiene e do Trabalho na Superintendência Central de Saúde do 
Servidor. Acatei também essa emenda, exatamente para dar assistência 
médica ao detento. Sobre esses pontos básicos que V. Exa., com muita 
clareza, vem defendendo nesta Casa, deveria dizer isso também. Não vejo 
sustentação em suas palavras. 

Para finalizar, Deputado João Leite, porque não vou entrar em polêmica 
com V. Exa., quero dizer que, quando saiu o decreto do Governador Itamar 
Franco para construir três presídios, a Comissão de Fiscalização Financeira, 
preocupada com a falta de licitação, requereu que aquela Comissão seguisse 
as obras. Para você ter ciência disso, esta Casa tem Deputados, sim, que 
estão fiscalizando as obras do Governo. Muito obrigado. 

O Deputado João Leite * - Agradeço, Deputado Rêmolo Aloise, pela sua 
contribuição nessa discussão que fazemos. Não se trata de obstrução, mas 
de discutir esses pontos. Gostaria, inclusive, de fazer com que V. Exa. 
pudesse entender essas colocações que estamos fazendo. 

Quero apenas dizer que, em relação ao trabalho dos policiais, respeitando o 
trabalho dos demais servidores públicos, há a questão da periculosidade. Ele 
é diferente dos outros servidores, em função da arma. Defendo a construção 
de cadeias, sou a favor da construção delas, mas no âmbito da Secretaria de 
Justiça e de Direitos Humanos. Essa Secretaria é que deve cuidar de presos, 
e não a Polícia Civil. Por isso coloquei essas questões. 
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Em relação ao acatamento dessas emendas, penso que o Deputado viu a 

importância delas. Gostaria de discutir as outras. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito o encerramento da reunião 
por falta de "quorum". 

Encerramento 
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - A Presidência verifica, de 

plano, a inexistência de número regimental para a continuação dos trabalhos 
e encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões 
extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 20, às 20 horas, 
para a reunião especial de amanhã, às 9 horas, nos termos dos editais de 
convocação, bem como 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 anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 526/99 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 
Relatório 

O Deputado Anderson Adauto, por meio do Projeto de Lei n° 526/99, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais- APAE de lraí de Minas, com sede nesse município. 

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, 
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, 
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A APAE de lraí de Minas é uma sociedade civil que desenvolve atividades 

em prol das pessoas portadoras de deficiência. Além disso, incentiva a 
criação de estabelecimentos especializados, destinados a tratamento, 
educação, habilitação, reabilitação e inserção social dos excepcionais. Nada 
mais justo e conveniente, portanto, do que outorgar-lhe o título de utilidade 
pública, como forma de motivá-la a dar continuidade ao seu dignificante 
trabalho. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 526/99 

na forma proposta. 
Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. 
Cristiano Canêdo, relator. 



z 
õ 
.. 
~ . .., 
§ 
2 

o 
~ 

V> 

~ 

I 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 527/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 

811 

De iniciativa do Deputado Marcelo Gonçalves, o projeto de lei em tela tem 
por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento 
Artes e Ofícios - ADAO -, com sede no Município de Matozinhos. 

Em exame preliminar do projeto, a Comissão de Constituição e Justiça o 
considerou jurídico, constitucional e legal na forma em que foi apresentado. 

Dando prosseguimento à tramitação, compete agora a este órgão colegiado 
examinar a matéria, atendo-se aos lindes de sua competência. 

Fundamentação 
A Associação de Desenvolvimento Artes e Ofícios é uma sociedade civil 

filantrópica, voltada para as pessoas carentes do Distrito de Mocambeiros, no 
Município de Matozinhos. Imbuídos desse propósito, seus associados 
desenvolvem atividades de proteção à família, sob todas as formas ao seu 
alcance, tais como a construção de creches, asilos, clínicas, orfanatos e 
moradias; o transporte de doentes; a distribuição de alimentos e 
medicamentos; o incentivo à cultura e ao esporte; a perfuração de poços 
artesianos; a construção de sistema de abastecimento de água e esgoto; a 
aquisição de sementes, insumos e equipamentos agrícolas para os pequenos 
produtores. 

A variada gama de serviços prestados pela ADAO, os quais, em síntese, 
objetivam o combate à miséria e à marginalização da população carente, por 
si mesmos, justificam o intento de se lhe prestar homenagem, mediante a 
outorga de título declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 527/99 

na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999 . 
Luiz Menezes, relator . 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 535/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n° 535/99 visa a 

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Flor de Acácia, com sede no 
Município da Ataléia. 

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 
Vem agora o projeto a esta Comissão, para deliberação conclusiva, em turno 
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único, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Loja Maçônica Flor de Acácia auxilia o desenvolvimento moral e 

intelectual da comunidade, tendo por fim combater a ignorância em todas as 
suas manifestações, tornando-se, assim, verdadeira escola de 
aperfeiçoamento humano. Além do mais, desenvolve trabalho de combate à 
fome e à pobreza, auxilia na construção e na reforma de habitações, visando 
ao desenvolvimento comunitário e à melhoria das condições de vida dos mais 
necessitados. 

Pelas suas importantes atividades, que incluem a prática da filantropia, nós 
a julgamos merecedora do título declaratório que lhe está sendo outorgado. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 535/99 na 

forma original. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Ivo José, relator. 

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 542/99 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Anderson Adauto, tem por 

finalidade declarar de utilidade pública a Casa do Caminho Confrade Alberto 
Vieira, com sede no Município de Sacramento. 

Foi a proposição encaminhada, para exame preliminar, à Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. 

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, 
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Casa do Caminho Confrade Alberto Vieira é uma sociedade civil voltada 

para a prática da caridade cristã e a assistência social; difunde, também, a 
educação física, moral e religiosa entre seus assistidos. 

Demonstrada a relevância social do trabalho empreendido pela entidade, 
afigura-se-nos justo e oportuno outorgar-lhe o título declaratório de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 542/99 na 

forma apresentada. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999 . 
Amilcar Martins, relator. 
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De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como 
primeiro signatário o Deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe 
acrescenta inciso ao art. 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/8/99, foi a proposição distribuída 
a esta Comissão Especial para receber parecer, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em exame tem em vista acrescentar à Constituição do Estado 

dispositivo estabelecendo a competência privativa da Assembléia para 
autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de interesse do 
Estado. 

O parágrafo único do artigo inaugural da Constituição da República 
estabelece que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Lei Maior. Tal 
dispositivo representa uma projeção do princípio da soberania popular, o qual 
se acha inscrito no inciso I do art. 1 o da Lei Suprema como um dos 
fundamentos da República Federativa do Brasil. Por seu turno, o art. 14 
explicita os institutos constitucionais mediante os quais se exerce diretamente 
a soberania. Tal preceito se acha redigido nos seguintes termos: 

"Art. 14 -A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos e, nos termos da lei, 
mediante: 

I - plebiscito; 
11 - referendo; 
111 -iniciativa popular". 
Assim, o "caput" do artigo remete à lei infraconstitucional o disciplinamento 

jurídico do plebiscito e do referendo. Em cumprimento a esse comando 
constitucional, editou-se a Lei Federal n° 9. 709, de 18/11/98. 

Outrossim, o art. 49, inciso XV, da Constituição estabelece . como 
competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar referendo e convocar 
plebiscito. 

A análise da proposição de que ora se cogita há de ser feita à luz dessas 
disposições normativas, de índole constitucional e infraconstitucional, bem 
como a partir de considerações teóricas acerca do plebiscito e do referendo. 

~ Tais institutos, conforme as disposições constitucionais mencionadas, 
::::. 
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democracia participativa, mediante os quais a população é convocada para 
decidir diretamente acerca de uma questão política ou institucional. Nessas 
hipóteses, o cidadão é chamado, ele mesmo, a integrar a vontade do Estado 
na tomada das grandes decisões políticas, vale dizer, no efetivo exercício do 
poder político, prescindindo-se, desta feita, da técnica constitucional do 
mandato representativo. O propósito do plebiscito e do referendo é, em última 
análise, colher o beneplácito popular para a atuação estatal, seja no 
desiderato da produção de normas jurídicas sobre assunto de grande 
relevância, seja na resolução de grandes questões institucionais. 

A distinção conceitual entre plebiscito e referendo consiste no fato de que, 
no primeiro, a consulta popular precede a medida institucional que se visa 
instaurar. Se se trata de providência legislativa, a consulta popular há de 
preceder a formulação normativa sobre a matéria. Já na hipótese de 
referendo, tal consulta se dá posteriormente à edição do ato estatal, e o 
propósito é o de ratificá-lo ou rejeitá-lo. 

A Proposta de Emenda à Constituição n° 23/99 põe em relevo a seguinte 
questão: é lícito ao constituinte estadual fazer constar na Constituição do 
Estado disposição atributiva de competência exclusiva à Assembléia 
Legislativa para autorizar referendo e convocar plebiscito? Entendemos ser 
afirmativa a resposta a essa indagação pelas razões a seguir aduzidas. 

O art. 25 da Lei Maior estabelece expressamente o seguinte: 
"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis 

que adotarem, observados os princípios desta Constituição". 
Consoante o dispositivo transcrito, o espaço de discricionariedade 

legislativa que toca ao constituinte estadual tem os seus contornos gizados 
pelo constituinte federal, de tal modo que os princípios consignados na Carta 
da República hão de ser observados pelo poder constituinte dos Estados 
membros. 

No caso em exame, é exatamente isso que se verifica, porquanto a 
proposição busca contemplar, na Constituição do Estado, o princípio da 
participação popular na vida política, princípio este que consta na própria 
Constituição Federal e adquire densidade nos aludidos preceitos, referentes 
ao plebiscito e ao referendo. 

Quanto ao inciso XV do art. 49 da Constituição Federal, que estabelece a 
competência exclusiva do Congresso Nacional para autorização de referendo 
e convocação de plebiscito, literalmente, o dispositivo pode conduzir, à 
primeira vista, ao entendimento errôneo de que somente o Congresso se 
reveste de tal prerrogativa. Trata-se, de fato, de perspectiva distorcida, pois 
esse dispositivo há de ser interpretado considerando-se a circunstância de 
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que o Brasil constitui um Estado federativo, portanto várias das matérias que 
são tidas, no plano federal, como de competência exclusiva do Congresso 
Nacional são extrapoláveis para a esfera dos Estados membros, passando, 
então, à competência exclusiva da Assembléia Legislativa. Cite-se, por 
exemplo, a norma contida no inciso V do art.49, segundo a qual compete 
exclusivamente ao Congresso sustar os atos normativos do Poder Executivo 
que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. 
Tendo em vista o nosso modelo federativo, é óbvio que o dispositivo em 
questão se refere ao Executivo Federal, visto que, no âmbito do Estado 
membro, a Constituição do Estado contém norma de igual teor, atribuindo, 
porém, tal competência fiscalizatória à Assembléia Legislativa. A mesma 
orientação interpretativa há de ser aplicada no caso do disposto no inciso XV 
do art. 49, referente ao plebiscito e ao referendo, de modo a fixar o seu real 
alcance. Se a matéria objeto de tais consultas populares for de grande 
relevância nacional, transcendendo, pois, o âmbito de competência 
institucional dos Estados membros, a competência para autorizá-las ou 
convocá-las é exclusiva do Congresso Nacional. Caso digam respeito a 
matéria de grande relevância, mas circunscrita ao âmbito de competência do 
Estado, a atribuição passa a ser exclusiva da Assembléia Legislativa. 
Ratificando tal entendimento, cite-se o disposto no art. 6° da Lei Federal no 9. 
709, que disciplina os institutos do plebiscito e do referendo, bem como da 
iniciativa popular. Eis a redação do dispositivo: 

"Art. 6°- Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados pela 
Assembléia Legislativa, de conformidade, respectivamente, com a 
Constituição Estadual e com a Lei Orgânica". 

Assim, afigura-se não duvidosa a competência de que se reveste o poder 
constituinte estadual de fazer constar na Carta mineira disposição expressa 
estabelecendo como atribuição privativa da Assembléia Legislativa a 
autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Contudo, para 
adequar a redação da proposição ao disposto na lei federal citada, bem como 
ao nosso regime jurídico e constitucional, entendemos ser cabível substituir a 
expressão "nas questões de interesse do Estado" pela expressão "nas 
questões de competência do Estado". Ademais, julgamos ser boa técnica a 
introdução de outro dispositivo na Constituição Estadual, remetendo à 
legislação ordinária o disciplinamento jurídico do exercício dessa competência 
privativa da Assembléia Legislativa, à maneira do que ocorre no plano federal. 
Para viabilizar tais modificações, formulamos, ao final deste parecer, o 
Substitutivo n° 1. 
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Portanto, à vista das considerações expendidas, fica claro que a proposição 

em exame contempla um dos princípios básicos da democracia participativa e 
se afina com o regime jurídico e constitucional vigente, merecendo, pois, a 
aprovação desta Casa Legislativa, na forma do substitutivo proposto. 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à 

Constituição n° 23 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado. 
SUBSTITUTIVO N° 1 

Acrescenta dispositivos ao art. 62 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1 - Ficam acrescidos ao art. 62 da Constituição do Estado os seguintes 

inciso XXXVIII e§ 4°: 
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa: 

XXXVIII - autorizar referendo e convocar plebiscito nas questões de 
competência do Estado. 

§ 4°- O exercício da competência referida no inciso XXXVIII dar-se-á nos 
termos da lei.". 

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Maria Tereza Lara, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Amilcar Martins 

- Márcio Cunha. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 185/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Ermano Batista, a proposição em pauta reduz a 
alíquota de ICMS em operações internas destinadas ao comércio. 

O projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

Em seguida, foi a proposição encaminhada à Comissão de Turismo, 
Indústria e Comércio, que opinou por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 
2, que apresentou. 

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer, em 
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, Vil, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em apreço trata da redução de alíquota do ICMS nas 

operações internas. 
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Sabe-se que a alíquota genérica do imposto em Minas Gerais, nas referidas 

operações, é de 18%, conforme dispõe o art. 12, I, "d", da Lei n° 6.763, de 
1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Aplicando-se a redução 
de 2/3 à alíquota de 18%, tal como estabelece o art. 1° do projeto, atingir-se-á 
uma alíquota direta de 12% para as mercadorias industrializadas, semi-
acabadas e semi-elaboradas. 

Depreende-se que a operacionalidade da proposição é inviável, uma vez 
que a lei tributária deve indicar a alíquota certa e determinada, o que não está 
previsto no projeto em tela, que se refere apenas a redução de percentual, 
incabível em caso de alíquota, e que somente se aplica a redução de base de 
cálculo, consoante a melhor técnica tributária, notadamente com relação ao 
ICMS. Ademais, o projeto não cuidou de remeter para regulamento a 
atribuição de definir a lista de mercadorias semi-acabadas referidas no art. 1°. 

A concessão do benefício fiscal em razão do destino das mercadorias, no 
caso, o comércio e a indústria, esbarra, ainda, na vedação contida no art. 152 
da Constituição Federal, uma vez que a diferença tributária deve ser 
abrangente ou genérica, não discriminando a procedência nem o destino de 
mercadorias. 

Importa, ainda, ponderar que o Estado de Minas Gerais já sofreu um forte 
impacto negativo em sua receita, devido à desoneração das exportações de 
produtos como o café e o ferro-gusa, sabidamente preponderantes na 
economia mineira, conforme estabelecido pela Lei Complementar Federal no 
87, de 1996, a chamada Lei Kandir, sem que a União procedesse às 
compensações financeiras devidas. O Estado não deve arcar com nova perda 
de receita em face da pretendida redução da alíquota das mercadorias 
industrializadas, semi-acabadas e semi-elaboradas. 

De acordo com dados da Assessoria Econômica da Secretaria de Estado 
da Fazenda, a perda de receita estimada para 1999, em vista das 
desonerações, atinge 20,7% em relação ao ICMS e 9,6% em relação à 
receita total do Estado. Por isso, é de todo conveniente evitarem-se novas 
perdas advindas de redução de alíquotas em mercadorias que detêm peso 
significativo no produto da arrecadação do ICMS. 

Conclusão 
Em face do exposto, nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei no 

185/99. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Rêmolo Aloise - Mauro Lobo - Rogério 

Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 202/99 
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O projeto de lei em comento dispõe sobre a reserva de recursos públicos 
destinados à habitação, em benefício da mulher que sustenta a família. 

Distribuído às comissões competentes, a de Constituição e Justiça concluiu 
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto. A 
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, quanto ao mérito, 
opinou favoravelmente ao projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou. 

Nos termos regimentais, vem, agora, o projeto a esta Comissão para ser 
objeto de parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários. 

Fundamentação 
Como foi salientado pelas Comissões anteriores, o Projeto de Lei n° 202/99 

tem por objetivo beneficiar as mulheres responsáveis pelo sustento da família, 
reservando-lhes uma parcela de 20% dos recursos públicos estaduais 
destinados à habitação. 

No orçamento estadual de 1999, estão alocados, para habitação, recursos 
da ordem de R$21.800.000,00, assim distribuídos: R$8.1 00.000,00 na 
Secretaria da Habitação, R$1.600.000,00 no Fundo Estadual de Habitação e 
R$12.100.000,00 na Companhia de Habitação do Estado- COHAB -;destes, 
R$6.700.000,00 estão orçados para a amortização de empréstimos junto aos 
agentes financeiros internos. 

O art. 2° da proposição estabelece que os recursos serão provenientes dos 
destinados ao Fundo Estadual da Habitação. Trata-se, portanto, de recursos 
autorizados e consignados em orçamento. Desse modo, a aprovação da 
proposição não implica novos gastos para o poder público, e sim a parcial 
destinação dos já existentes. 

Conclusão 
Tendo em vista o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 

202/99, no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão do Trabalho, da 
Previdência e da Ação Social. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Mauro Lobo - Rêmolo 

Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 270/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe 
dispõe sobre a execução de serviços e obras públicas contratadas pelo Poder 
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Executivo e dá outras providências. 

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do 
Substitutivo no 1, que apresentou, e à Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 
1, da Comissão de Constituição e Justiça. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos 
termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem por objetivo condicionar à prévia autorização desta 

Casa a interrupção, pela gestão subseqüente, parcial ou total de serviços e 
obras públicas iniciados durante um determinado governo, para que sejam 
evitados prejuízos para o erário público. 

Conforme concluiu o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, a 
proposição na sua forma original possui vícios de inconstitucionalidade, razão 
pela qual essa Comissão optou pela apresentação do Substitutivo n° 1, 
adequando o texto ao ordenamento jurídico vigente. 

O Substitutivo n° 1 mantém os objetivos do projeto original, por meio da 
inclusão do inciso V no art. 5° da Lei n° 9.444, de 25/11/87, que dispõe sobre 
as licitações e os contratos das administrações centralizada e autárquica do 
Estado e dá outras providências. 

Para melhor compreendermos a modificação proposta pelo substitutivo, 
transcrevemos a seguir o art. 5° da referida norma legal: 

"Art. 5° - Nenhuma obra ou serviço será licitado ou contratado, sob pena de 
nulidade dos atos de responsabilidade de quem lhes tiver dado causa, sem a 
observância dos seguintes requisitos, entre outros previstos nesta lei: 

I - projeto básico aprovado pela autoridade competente, a partir de 
adequada especificação do objeto; 

11 - dotação ou crédito orçamentário e disponibilidade de recursos 
financeiros para a despesa; 

111 - liberação, ocupação, utilização, aquisição ou desapropriação prévia do 
bem público ou particular de que vai depender a obra ou o serviço a ser 
executado; 

IV - elaboração prévia de tabela de preços, orçamentos globais, previsão 
dos custos atual e final e fixação do prazo estimado de execução da obra ou 
serviço". 

O inciso V proposto acrescenta condição na qual a licitação ou a 
contratação de nova obra com destinação equivalente àquela cujos trabalhos 
já se tenham iniciado e que ainda não tenha sido concluída só poderá ocorrer 
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em virtude de caso fortuito ou de força maior, ou em razão de relevante 
interesse público, devidamente fundamentado por autoridade competente. 

A lei de diretrizes orçamentárias para 2000, Lei n° 13.272, de 29/7/99, no 
inciso 111 do art. 9°, veda a apresentação de emendas ao projeto de lei 
orçamentária com indicação de recursos provenientes de anulação de 
dotações referentes a obras previstas no orçamento vigente ou nos 
anteriores, da administração direta ou da indireta, e não concluídas. A alínea 
"b" do inciso 11 do art. 13 da referida lei só permite a programação de 
investimentos em obras das administrações direta ou indireta se os novos 
projetos não implicarem anulação de dotações destinadas a obras já 
iniciadas, em execução ou paralisadas. 

A Lei Federal n° 8.666, de 1993, contém dispositivos que admitem a 
interrupção de contratos de obra ou serviço público nas hipóteses que 
menciona, sempre que houver interesse público que assim o justifique. 

O dispositivo proposto pelo substitutivo complementa os requisitos 
necessários para a contratação ou a licitação de novas obras ou serviços 
públicos, incluindo na norma que trata especificamente das licitações 
dispositivos legais que devem ser observados e que não são nela 
mencionados. 

É importante ressaltar que a interrupção de obras sem que haja motivo de 
interesse público devidamente justificado representa prejuízo ao erário e deve 
ser coibida. O dispositivo que se pretende introduzir na lei de licitações inova, 
ao introduzir exigência de justificativa formal, nos casos que menciona, para 
validar o processo licitatório. Além disso, tal exigência não cria entraves à 
contratação de novas obras, quaisquer que sejam as fontes de recursos. Por 
essas razões consideramos viável a adoção do dispositivo proposto, do ponto 
de vista financeiro e orçamentário. 

Conclusão 
Pelo acima exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 270/99, 

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rogério Correia, relator - Eduardo Hermeto -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 303/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em análise, da Deputada Maria Olívia, institui o Programa 
de Atendimento Domiciliar ao Idoso e dá outras providências. 
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Foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da 

Previdência e da Ação Social. A primeira concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição com a Emenda n° 1, que 
apresentou. A segunda opinou por sua aprovação e apresentou as Emendas 
n°s 2 e 3. 

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo da proposição em tela é autorizar o Poder Executivo a instituir o 

Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, em conformidade com a 
Política Nacional do Idoso. 

Os beneficiários desse programa deverão ter, no mínimo, 60 anos e ser 
considerados dependentes, ou seja, serão as pessoas idosas que não têm 
condições de subsistência, necessitam de cuidados médicos e têm renda 
familiar mensal inferior a três salários mínimos. 

Hoje, a população idosa representa 8,3% do total, e a tendência é esse 
índice aumentar muito, devido ao processo de envelhecimento crescente da 
população brasileira. É de suma importância, portanto, a criação de políticas 
públicas voltadas para esse segmento. 

A Lei Estadual n° 12.666, de 1997, dispõe sobre a política estadual de 
amparo ao idoso; em seu art. 4°, propõe a descentralização dos programas 
de assistência e, no art. 5°, estimula a criação de incentivos e alternativas 
para o atendimento ao idoso, como centros de saúde especializados e 
atendimento domiciliar. 

O projeto em tela diz que o programa a ser criado será desenvolvido por 
equipes multidisciplinares, formadas por, pelo menos, cinco profissionais, 
sendo, necessariamente, um médico, um auxiliar de enfermagem, um 
nutricionista, um fisioterapeuta e um assistente social. 

Tem relevância social o projeto. Devemos, entretanto, salientar a sua 
repercussão financeiro-orçamentária, pois haverá aumento de despesa com 
saúde. O orçamento para a saúde, em 1999, atinge R$139.672.191,00. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 303/99, no 1° 

turno, com as Emendas n°s 1, da Comissão de Constituição e Justiça, 2 e 3, 
da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Eduardo Hermeto 

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 331/99 
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Relatório 
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De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em tela assegura 
tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. 

Foi ele distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Administração Pública. A primeira concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 4. A 
segunda opinou por sua aprovação e apresentou ao projeto as Emendas n°s 
5a 9. 

Agora vem o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
O objetivo do projeto em tela é assegurar tratamento especial ao usuário de 

serviços públicos que perceba renda mensal familiar de até dois salários 
mínimos. 

As concessionárias e permissionárias de serviços públicos estaduais e as 
entidades integrantes da administração pública indireta prestadoras de 
serviços públicos abaterão 50% no valor de suas taxas e tarifas em favor dos 
beneficiários da lei. Para usufruir do benefício, o usuário de baixa renda 
deverá comprovar sua condição por meio de documento padronizado de 
responsabilidade de órgão competente do Poder Executivo. 

A postulação tem base no art. 40, § 5°, da Constituição Estadual, que 
determina que "a lei estabelecerá tratamento especial em favor do usuário de 
baixa renda". Essa medida visa a fazer justiça a um grande contingente 
populacional que se encontra na base da pirâmide social e que enfrenta 
dificuldades para fazer o pagamento dos diversos serviços públicos que 
utiliza. 

Do ponto de vista jurídico, há, ainda, respaldo em princípios do Direito 
Tributário, como o de que "o poder de isentar é ínsito ao poder de tributar 
(Constituição Federal, art. 24, 1), o que dá ao Estado o poder de estabelecer 
isenções, já que tem competência concorrente com a União para tributar. 
Ainda a Carta Magna, em seu art. 145, § 1°, estabelece que "sempre que 
possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte". 

Ainda do ponto de vista econômico, os impostos e as taxas devem ser 
progressivos, isto é, diretamente relacionados aos níveis de renda dos 
contribuintes, para que não haja distorção distributiva. 

As Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública 
apresentaram emendas, visando a correções técnicas no projeto, com as 
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quais concordamos. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá impacto negativo nas 
finanças estaduais, com queda de receita tributária. Entretanto, à luz dos 
argumentos apresentados, entendemos ser o alcance social dessa medida 
superior ao impacto no Tesouro Estadual. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 331/99, no 1° 

turno, com as Emendas n°s 1 a 4, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, e 5 a 9, apresentadas pela Comissão de 
Administração Pública. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Mauro Lobo -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 332/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, a proposição em análise tem por 
finalidade criar o Fundo Estadual de Crédito Educativo - FECE. 

Nos termos do § 2° do art.173 do Regimento Interno, o Projeto de Lei no 
338/99, do Deputado Chico Rafael, foi anexado à proposição em tela, por 
guardarem semelhança entre si. 

Publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de Constituição e 
Justiça, que opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e 
apresentou ao projeto as Emendas n°s 1 a 4, e à Comissão de Educação, 
Cultura, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua aprovação com as 
emendas apresentadas pela Comissão anterior. Agora, vem a matéria a esta 
Comissão para que seja elaborado parecer, nos limites de sua competência. 

Fundamentação 
O setor público brasileiro enfrenta hoje uma situação de extrema escassez 

de recursos, em todas as esferas, o que torna imprescindível uma rigorosa 
avaliação dos gastos, definindo prioridades e buscando maximizar resultados 
com o menor dispêndio possível. 

Na área educacional, é facilmente perceptível que o ensino fundamental 
assume caráter prioritário, dado o baixo nível de instrução observado nas 
camadas mais pobres da população e a abundância de profissionais de nível 
superior, que, aliás, não vêm sendo absorvidos de forma satisfatória pelo 
mercado de trabalho. 

Os investimentos em educação, em nosso Estado, superam 39% da receita 
resultante de impostos e transferências, ultrapassando o percentual mínimo 
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determinado pelo art. 201 da Constituição Estadual. 

Não são poucas as áreas que demandam maior investimento, como a de 
saúde, e o Estado, dadas as dificuldades financeiras, vê-se impossibilitado de 
atender às necessidades da população. 

Sabemos todos dos graves problemas enfrentados pelos estudantes, 
principalmente os oriundos de famílias consideradas de baixa renda, para 
custear seus estudos técnicos e superiores. 

O sistema de crédito educativo da União, apesar de ter-se mostrado 
ineficiente, está passando por reformulações e, certamente, representará uma 
alternativa para o estudante carente. A União é mais bem estruturada 
financeiramente e desenvolve seu programa por meio da Caixa Econômica 
Federal, que tem como obter recursos para gerir um programa como o de 
crédito educativo. Minas Gerais, como os demais Estados brasileiros, vem 
tendo dificuldades para honrar compromissos até com a folha de pagamento 
do funcionalismo. 

Apesar de reconhecer o mérito do projeto, este relator entende que a 
proposição não se coaduna com o período de austeridade que atravessamos, 
não havendo viabilidade, neste momento, para a criação desse fundo, do 
ponto de vista financeiro e orçamentário. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 332/99. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente (voto contrário) - Rêmolo Aloise, relator- Mauro 

Lobo - Eduardo Hermeto- Rogério Correia. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 350/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela objetiva 
autorizar o Poder Executivo a reverter à Mitra Diocesana de Mariana o imóvel 
que menciona. 

Publicado no "Diário do Legislativo", em 22/5/99, foi o projeto distribuído à 
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu seu parecer em 12/8/99, 
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da 
proposição. 

Vem agora o projeto a este órgão colegiado, a fim de que, nos termos do 
art. 102, VIl, "d", do Regimento Interno, receba parecer quanto às suas 
possíveis repercussões financeiras e patrimoniais. 

Fundamentação 
O imóvel em questão é constituído por um terreno de 509,07m2

, a ser 
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desmembrado de uma área maior, medindo 811 ,85m2 , foi doado ao Estado de 
Minas Gerais, em 7/4/65, pela Mitra Diocesana de Mariana, para que nele se 
construísse um estabelecimento escolar. 

Demolido o prédio ali existente em 1996, resta apenas uma unidade de 
ensino, com quatro salas, cozinha, banheiro e área de recreação. 

A administração dos bens estaduais compreende, usualmente, a sua 
utilização (no caso, atendendo ao motivo da doação) e a sua conservação no 
patrimônio. 

O que se pretende, por via do projeto de lei, é a reversão do imóvel ao 
doador; já que se encontra sem uso público, pretende-se seja utilizado pela 
Mitra em obras de premente necessidade para o município donatário. 

Sabendo-se que os interesses municipais estão contidos no interesse mais 
amplo do Estado e que tal reversão não implica nenhum ônus para os cofres 
públicos, nem repercussão na execução orçamentária, entendemos constituir 
somente diminuição do ativo imobilizado do Tesouro Estadual. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 350/99 nos 

termos em que foi apresentado. 
Sala das Comissões, 19 de outubrode 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Eduardo Hermeto -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 363/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o projeto em tela dispõe sobre 
o atendimento odontológico preventivo nas escolas estaduais. 

Foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde. A 
primeira concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. A 
segunda opinou por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, que 
apresentou . 

Agora vem o projeto a essa Comissão para receber parecer nos termos 
regimentais. 

Fundamentação 
A proposição em análise visa a assegurar que as escolas estaduais 

disponham de atendimento odontológico preventivo, a ser feito por gabinetes 
dentários portáteis. Por meio de visitas periódicas às escolas, serão 
efetuados os procedimentos de caráter preventivo, como aplicação de flúor e 

i evidência da placa bacteriana, além de serem ministrados ensinamentos 
práticos de higiene bucal. o 
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Tais objetivos coadunam-se com os ditames da prevenção de doenças, 

garantindo melhor qualidade de vida à população e menor gasto com saúde, 
preocupação esta prevista na Constituição Estadual. 

A Comissão de Saúde apresentou duas emendas. A primeira tem como 
objetivo especificar as formas de prevenção. A segunda acrescenta cláusula 
de vigência, inexistente no projeto original. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá aumento de despesa 
com a implantação desse projeto, pois será necessário montar equipes 
volantes para atender a todas as escolas do Estado. Entretanto, entendemos 
que haverá diminuição de gastos com saúde bucal, o que constitui ganho 
financeiro e social. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 363/99, no 1° 

turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Saúde. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Rêmolo Aloise, relator - Mauro Lobo - Eduardo 

Hermeto. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 396/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em tela 
institui, na administração pública estadual, o Programa Estadual de 
Reciclagem de Papel. 

Distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração 
Pública, a primeira concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
do projeto. A segunda opinou por sua aprovação. 

Vem agora a esta Comissão para receber parecer nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O objetivo desta proposição é criar o Programa Estadual de Reciclagem de 
Papel nos órgãos públicos estaduais, visando estimular o reaproveitamento 
do papel utilizado por esses órgãos. Atualmente, não existe movimento 
organizado nesse sentido nem ordenamento jurídico que evite o desperdício 
de material público, particularmente o papel. 

A burocracia estatal, por natureza, consome excessivo volume de papel, e 
boa parte desse material utilizado poderia ser reaproveitado para o bem de 
nosso meio ambiente e maior economia de recursos. 

A proteção ambiental e a preservação das florestas são matérias 
constitucionais das três esferas governamentais (art. 23, VI e VIl, da 
Constituição Federal e arts. 10, V, e 214 da Constituição Estadual). É, 
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portanto, dever público a preservação ambiental, bem como a 
conscientização da sociedade sobre a sua necessidade. 

A conduta da administração pública deve ser exemplo para a população, e 
o programa proposto constitui não só um instrumento na luta por um ambiente 
ecologicamente equilibrado, como também um elemento de educação para a 
cidadania. 

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, haverá, inicialmente, despesa, 
com a contratação de empresas recicladoras, mas esses recursos serão 
recuperados, com a diminuição das compras de papel, já que haverá 
reaproveitamento de boa parte dele. Além disso, o ganho ambiental será 
expressivo e superior à despesa inicial. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 396/99, no 1° 

turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Eduardo Hermeto -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 416/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em epígrafe veda o 
acesso de pessoa jurídica a incentivos fiscais e financeiros e a crédito público 
estadual nos casos em que menciona. 

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi distribuído às 
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. 

A requerimento do autor, deferido pela Presidência em 8/9/99, de 
conformidade com o inciso VIl do art. 232, c/c o art. 140 do Regimento 
Interno, o projeto de lei foi encaminhado à Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, uma vez que o prazo para emissão de parecer 
pela Comissão de Constituição e Justiça já se havia esgotado. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela não traz nenhum impacto negativo na receita 

estadual nem produz reflexos na execução orçamentária, pois cuida apenas 
o de estabelecer hipótese de vedação de concessão de incentivos fiscais e 
., financeiros, bem como quaisquer tipos de auxílios, contribuições, 
~ empréstimos e financiamentos para as pessoas jurídicas que não atenderem 
~ às exigências do art. 389, §§ 1° e 2°, da Consolidação das Leis do Trabalho-
~ CLT-, na redação dada pelo Decreto-Lei n° 229, de 28/2/67. 
~ 
i 
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Os citados dispositivos da CLT exigem que as empresas que empregam 

pelo menos 30 mulheres com idade acima de 16 anos deverão manter, em 
suas instalações, local apropriado para amamentação e assistência aos filhos 
em período de aleitamento materno, ou celebrar convênio com entidades 
públicas ou privadas para assegurar aos filhos das empregadas acesso a 
creches. 

A restrição de crédito público e de incentivos fiscais e financeiros às 
empresas que não cumprirem tais exigências é uma forma de se evitar que a 
exigência da CLT se transforme em mais uma norma inócua, não cumprida, 
sem que haja nenhuma penalidade nem sanção à empresa infratora. 

Por outro lado, a proposição incentiva a assistência permanente à mulher 
trabalhadora em período de amamentação, a qual, na maioria das vezes, não 
tem condições financeiras de arcar com despesas de creches particulares 
nem mesmo de comprometer seu salário com pagamento de terceiros para 
cuidar de seus filhos menores. 

Conclusão 
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 

416/99, no 1° turno, conforme foi proposto. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Eduardo Hermeto -

Rêmolo Aloise. 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 14/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n° 14/99 
institui o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização 
de Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais - FOMENTAR-
TERRA - e dá outras providências. 

O projeto foi aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Agora, nos termos da lei interna desta Casa, o projeto vem a esta Comissão 
para ser objeto de parecer para o 2° turno. 

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

Como salientado anteriormente, um dos maiores entraves ao 
desenvolvimento da agricultura familiar, particularmente da decorrente dos 
assentamentos da reforma agrária, é a inexistência de linhas de crédito 
específicas para o financiamento do custeio da atividade agrícola: aplicação 
de recursos em sementes, mão-de-obra, adubos, insumos, enfim, valores que 
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compõem o capital de trabalho. 

A proposição em análise incorpora as emendas apresentadas na sessão de 
1998 pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, quando 
projeto idêntico tramitou nesta Casa e foi arquivado. 

Para atender às necessidades de crédito dos assentados nos projetos da 
reforma agrária e dos agricultores familiares, o Governo Federal dispõe de 
dois instrumentos específicos: o Programa de Crédito Especial para a 
Reforma Agrária - PROCERA - e o Programa Nacional de Apoio à Agricultura 
Familiar - PRONAF. A implementação de uma fonte de financiamento 
estadual específica, como a do FOMENTAR-TERRA, vem suplementar esses 
recursos federais, geralmente escassos e insuficientes para atender à 
demanda corrente. 

Minas Gerais dispõe, atualmente, de um instrumento de política de 
desenvolvimento agrícola e de apoio às comunidades rurais, qual seja o 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural. O FOMENTAR-TERRA 
diferencia-se do FUNDERUR, entre outros fatores, por ser específico para o 
agricultor familiar e o agricultor assentado em projetos de reforma agrária, 
individualmente ou por meio de suas cooperativas. 

Quanto aos efeitos orçamentários, seu dimensionamento depende do que 
dispuser a lei que destinar créditos adicionais para o Fundo. 

Conclusão 
Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 14/99 

no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno. 
Redação do Vencido no 1° Turno 

PROJETO DE LEI N° 14/99 
Institui o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização 

de Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais - FOMENTAR-
TERRA - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: .. 
Art. 1°- Fica criado o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Fam1lrar e 

de Viabilização de Assentamentos Agrários - FOMENTAR-TERRA -, de 
natureza e individualização contábeis, rotativo e de prazo e duração 
indeterminados. 

Art. 2°- O FOMENTAR-TERRA destina-se: 
I - ao financiamento reembolsável de capital de giro, na forma de crédito de 

~ custeio; 
-~ 11 - à implantação ou à ampliação de planos de assentamento e 
~ reassentamento agrários; 
:::. 111- à instalação e ao fomento de cooperativas de agricultura familiar. 
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Art. 3° - Poderão ser beneficiários de operações com recursos do 

FOMENTAR-TERRA o agricultor familiar e o agricultor assentado em projeto 
de reforma agrária promovido no Estado pelos Governos Federal ou Estadual, 
desde que cumpram, simultaneamente, os seguintes requisitos: 

I - utilizar em sua propriedade trabalho direto seu e de sua família, 
admitindo-se a ajuda de terceiros apenas quando a natureza sazonal da 
atividade agrícola assim o exigir; 

11- obter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da renda familiar em atividade 
agropecuária, pesqueira ou extrativa; 

111 -residir na propriedade rural ou em aglomerado rural ou urbano próximo 
a ela; 

IV- não deter, a qualquer título, área superior a 100ha (cem hectares). 
Art. 4°- Constituem recursos do FOMENTAR-TERRA: 
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos 

adicionais orçamentários a ele destinados; 
11 - os oriundos de transferências de fundos federais, incluídos os recursos 

orçamentários da União; 
111 - os provenientes de operações de crédito interno e externo de que o 

Estado seja mutuário; 
IV - os provenientes de doações, contribuições ou legados de pessoas 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas; 
V - os retornos, relativos ao principal e encargos, de financiamentos 

concedidos com recursos do Fundo; 
VI - os resultados das aplicações financeiras das disponibilidades 

temporárias; 
VIl - outros recursos. 
Art. 5° - O financiamento com recursos do FOMENTAR-TERRA será 

concedido de acordo com os seguintes critérios: 
I -limite de até R$5.000,00 (cinco mil reais) para beneficiário individual e de 

até R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para crédito coletivo; 
11 - prazo de carência de dezoito meses; 
111 - prazo de amortização de trinta e seis meses, iniciando-se no mês 

subseqüente ao do término do prazo de carência; 
IV - não serão cobrados encargos a título de juros sobre o financiamento; 
V - reajuste monetário na forma definida na legislação pertinente; 
VI - o agente financeiro receberá, como remuneração por serviços 

prestados, comissão de 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o saldo 
devedor reajustado. 

§ 1° - A amortização poderá ser feita pela forma de equivalência do produto, 
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observado o que dispõem os incisos IV e V. 

§ 2° - Os valores de que trata o inciso I serão atualizados periodicamente 
por decreto. 

§ 3° - A liberação do financiamento obedecerá ao cronograma especificado 
em cada projeto. 

Art. 6°- O FOMENTAR-TERRA terá como gestora a Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e como agente financeiro, o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BQMG. 

§ 1°- O BDMG atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para 
contratar operação de financiamento com recursos do Fundo e para efetuar a 
cobrança de créditos concedidos, devendo, para tanto, recorrer às medidas 
administrativas e judiciais necessárias. 

§ 2° - O agente financeiro poderá caucionar os direitos creditórios do 
FOMENTAR-TERRA para garantir empréstimos a serem contratados com 
instituições nacionais e internacionais, mediante autorização prévia do Grupo 
Coordenador. 

Art. 7° - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão 
financeira da gestora e do agente financeiro do FOMENTAR-TERRA. 

Art. 8° - Integram o Grupo Coordenador do Fundo criado nesta lei 
representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

I - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
11- Secretaria de Estado da Fazenda; 
111- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -; 
V - comissão ou grupo especialmente criado pelo Poder Executivo para 

apoiar as ações de reforma agrária no Estado; 
VI - Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -

RURALMINAS -; 
VIl - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais -

EMATER-MG . 
§ 1° - Poderão participar do Grupo Coordenador, com direito a voto, um 

representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA -, um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de Minas Gerais- FETAEMG -,um representante da Federação da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e um representante da 
Comissão Pastoral da Terra- CPT. 

§ 2° - Competem ao Grupo Coordenador as atribuições definidas no art. 4°, 
111, da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 9°- O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento 
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Art. 3° - Poderão ser beneficiários de operações com recursos do 

FOMENTAR-TERRA o agricultor familiar e o agricultor assentado em projeto 
de reforma agrária promovido no Estado pelos Governos Federal ou Estadual, 
desde que cumpram, simultaneamente, os seguintes requisitos: 

I - utilizar em sua propriedade trabalho direto seu e de sua família, 
admitindo-se a ajuda de terceiros apenas quando a natureza sazonal da 
atividade agrícola assim o exigir; 

11- obter, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da renda familiar em atividade 
agropecuária, pesqueira ou extrativa; 

111 -residir na propriedade rural ou em aglomerado rural ou urbano próximo 
a ela; 

IV- não deter, a qualquer título, área superior a 1 OOha (cem hectares). 
Art. 4°- Constituem recursos do FOMENTAR-TERRA: 
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos 

adicionais orçamentários a ele destinados; 
11 - os oriundos de transferências de fundos federais, incluídos os recursos 

orçamentários da União; 
111 - os provenientes de operações de crédito interno e externo de que o 

Estado seja mutuário; 
IV - os provenientes de doações, contribuições ou legados de pessoas 

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas; 
V - os retornos, relativos ao principal e encargos, de financiamentos 

concedidos com recursos do Fundo; 
VI - os resultados das aplicações financeiras das disponibilidades 

temporárias; 
VIl -outros recursos. 
Art. 5° - O financiamento com recursos do FOMENTAR-TERRA será 

concedido de acordo com os seguintes critérios: 
I- limite de até R$5.000,00 (cinco mil reais) para beneficiário individual e de 

até R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para crédito coletivo; 
11 - prazo de carência de dezoito meses; 
111 - prazo de amortização de trinta e seis meses, iniciando-se no mês 

subseqüente ao do término do prazo de carência; 
IV - não serão cobrados encargos a título de juros sobre o financiamento; 
V- reajuste monetário na forma definida na legislação pertinente; 
VI - o agente financeiro receberá, como remuneração por serviços 

prestados, comissão de 1% (um por cento) ao ano, incidente sobre o saldo 
devedor reajustado. 

§ 1 o - A amortização poderá ser feita pela forma de equivalência do produto, 
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observado o que dispõem os incisos IV e V. 

§ 2° - Os valores de que trata o inciso I serão atualizados periodicamente 
por decreto. 

§ 3° - A liberação do financiamento obedecerá ao cronograma especificado 
em cada projeto. 

Art. 6°- O FOMENTAR-TERRA terá como gestora a Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e como agente financeiro, o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BQMG. 

§ 1 o - O BDMG atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para 
contratar operação de financiamento com recursos do Fundo e para efetuar a 
cobrança de créditos concedidos, devendo, para tanto, recorrer às medidas 
administrativas e judiciais necessárias. 

§ 2° - O agente financeiro poderá caucionar os direitos creditórios do 
FOMENTAR-TERRA para garantir empréstimos a serem contratados com 
instituições nacionais e internacionais, mediante autorização prévia do Grupo 
Coordenador. 

Art. 7° - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão 
financeira da gestora e do agente financeiro do FOMENTAR-TERRA. 

Art. 8° - Integram o Grupo Coordenador do Fundo criado nesta lei 
representantes dos seguintes órgãos e entidades: 

I - Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral; 
11- Secretaria de Estado da Fazenda; 
111- Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais- BDMG -; 
V - comissão ou grupo especialmente criado pelo Poder Executivo para 

apoiar as ações de reforma agrária no Estado; 
VI - Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -

RURALMINAS -; 
VIl - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais-

EMATER-MG. 
§ 1° - Poderão participar do Grupo Coordenador, com direito a voto, um 

representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA -, um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
do Estado de Minas Gerais- FETAEMG -,um representante da Federação da 
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e um representante da 
Comissão Pastoral da Terra- CPT. 

§ 2°- Competem ao Grupo Coordenador as atribuições definidas no art. 4°, 
111, da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993. 

Art. 9°- O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento 



/ 

832 
de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de 
crédito destinadas ao Fundo, na forma e nas condições regulamentadas pelo 
Poder Executivo. 

Art. 10- Os demonstrativos financeiros do FOMENTAR-TERRA deverão ser 
elaborados em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 
de março de 1964, e nas normas gerais e específicas do Tribunal de Contas 
do Estado. 

Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do FOMENTAR-
TERRA no prazo de noventa dias contados da data da publicação desta lei. 

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Rogério Correia - Rêmolo 

Aloise (voto contrário)- Olinto Godinho (voto contrário). 
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 76/99 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela isenta 
cidadão comprovadamente desempregado de pagamento de taxa de 
inscrição em concursos promovidos por órgãos públicos estaduais. 

No 1° turno, foi o projeto examinado pelas Comissões de Constituição e 
Justiça, do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, que opinaram pela aprovação da proposição. 

Volta o projeto agora a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. 
Fundamentação 

O projeto em pauta objetiva isentar cidadão desempregado do pagamento 
de taxa de inscrição quando de sua inscrição em concursos promovidos por 
órgãos públicos do Estado de Minas Gerais. 

Como foi destacado no parecer para o 1° turno, a Lei n° 11.508, de 1994, 
que trata de concursos públicos, estipula que "a taxa de inscrição em 
concurso público para cargos públicos ou prova de seleção tem a alíquota de 
2% (dois por cento)", tendo como base de cálculo a remuneração fixada para 
a referência inicial do cargo. 

Entretanto, essa norma não vem sendo seguida. A prática adotada, nos 
últimos anos, pelo Estado tem sido a de terceirização dos concursos públicos, 
por meio de contratação de entidades privadas para a sua realização, e, nos 
acordos celebrados entre o órgão público contratante e a entidade privada 
executora, a taxa de expediente tem sido negociada livremente entre os dois 
entes. 
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Vislumbrando o aspecto financeiro-orçamentário, o projeto poderá acarretar 

custos para as entidades públicas, caso o número de desempregados isentos 
do pagamento de taxa de inscrição seja relevante, pois o órgão terá que arcar 
com a diferença entre o montante arrecadado e os custos de realização do 
concurso. 

Considerando o valor elevado das taxas de inscrição em concursos 
públicos verificados ultimamente, é oportuno que o Estado proporcione a 
todos a oportunidade de participar dos concursos públicos para vagas em 
seus quadros, liberando da taxa de inscrição os cidadãos comprovadamente 
desempregados. Não é justo que o valor da taxa de inscrição seja um fator 
excludente de um potencial candidato a servidor público. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 76/99, 

no 2° turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente- Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise - Mauro 

Lobo - Rogério Correia. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 217/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 217/99, do Deputado Pastor George, que declara de 

utilidade pública a entidade Missão Cristã Restauração, 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 tecn1ca 
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do§ 1o 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° 217/99 
Declara de utilidade pública a entidade Missão Cristã Restauração, com 

sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Missão Cristã 

Restauração, 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, 7 de outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Marco Régis- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 368/99 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei n° 368/99, do Deputado João Leite, que declara de 

utilidade pública a Associação dos Protetores dos Pobres de Crucilândia -
ASSOPOC -, com sede no Município de Crucilândia, 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° 368/99 
Declara de utilidade pública a Associação dos Protetores dos Pobres de 

Crucilândia - ASSOPOC -, com sede no Município de Crucilândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Protetores 

dos Pobres de Crucilândia - ASSOPOC -, com sede no Município de 
Crucilândia. 

Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 421/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 421/99, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que 
declara de utilidade pública a Fundação Conscienciarte, com sede no 
Município de Paracatu, 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° 421/99 
Declara de utilidade pública a Fundação Conscienciarte, com sede no 

Município de Paracatu. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Conscienciarte, 

com sede no Município de Paracatu. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1999. 
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Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Marco Régis- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 425/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 425/99 , do Deputado Chico Rafael , que declara de 

utilidade pública a Associação de Integração da Criança, com sede no 
Município de Pouso Alegre, foi aprovado em turno único, sem emenda. 

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° 
do art. 268 do Regimento Interno. 

Esta Comissão propõe a supressão, no art. 1° do projeto, da referência ao 
endereço da associação, uma vez que esse dado, por seu caráter 
circunstancial, não se presta à identificação da entidade no texto da lei. Assim 
sendo, opina por se dar à proposição a seguinte redação final, que está de 
acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI N° 425/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Integração da Criança, 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 Integração da 

Criança, inscrita no CGC-MF sob o no 00.568.036/0001-76, com sede no 
Município de Pouso Alegre. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 463/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 463/99, do Deputado Fábio Avelar, que declara de 
utilidade pública a Associação Comunitária de Taquaraçu de Baixo, com sede 
no Município de Santa Luzia, 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° 463/99 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Taquaraçu de 

Baixo, com sede no Município de Santa Luzia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1 o - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária de 

Taquaraçu de Baixo, com sede no Município de Santa Luzia. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Marco Régis- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI W 470/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 470/99, da Deputada Elbe Brandão , que declara de 
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santa 
Margarida - APAE -, com sede no Município de Santa Margarida, 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° 470/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE- de Santa Margarida, 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 Santa Margarida, 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, 7 de outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora- Marco Régis- Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 471/99 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei n° 471/99, do Deputado Bené Guedes, que declara de 

utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas de São João 
Nepomuceno, com sede no Município de São João Nepomuceno, 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° 471/99 
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Declara de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas 

de São João Nepomuceno - AAPSJN -, com sede no Município de São João 
Nepomuceno. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1 ° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Aposentados 

e Pensionistas de São João Nepomuceno - AAPSJN -, com sede no 
Município de São João Nepomuceno. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Djalma Diniz. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 473/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 473/99, do Deputado Bené Guedes, que declara de 
utilidade pública o Templo Umbandista Amor e Redenção, com sede no 
Município de Leopoldina, 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° 473/99 
Declara de utilidade pública o Templo Umbandista Amor e Redenção, com 

sede no Município de Leopoldina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Templo Umbandista Amor e 

Redenção, com sede no Município de Leopoldina. 
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 7 de outubro de 1999 . 
Elmo Braz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Marco Régis - Djalma Diniz . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 488/99 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei n° 488/99, do Deputado César de Mesquita, que declara de 
utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, 
com sede no Município de Uberlândia, 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. 
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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° 488/99 
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados - APAC -, com sede no Município de Uberlândia. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e 

Assistência aos Condenados- APAC -, com sede no Município de Uberlândia. 
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 outubro de 1999. 
Elmo Braz, Presidente- Marco Régis, relator- Maria Olívia. 

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE 
COMUNICAÇÃO 

-O Sr. Presidente despachou, em 19/10/99, a seguinte comunicação: 
Do Deputado Amilcar Martins, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. 

H erva I Cruz Braz, ocorrido em 16/1 0/99, na cidade do Rio de Janeiro. (-
Ciente. Oficie-se.) 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DO IPSM 
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Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e um de setembro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Cristiano Canêdo, Sargento Rodrigues, Cabo Morais e Márcio 
Kangussu, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, 
o Presidente, Deputado Cristiano Canêdo, declara aberta a reunião e, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, 
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que a reunião se 
destina a ouvir os Coronéis Valdelino da Cunha Leite e Ari de Abreu e a 
discutir e votar proposições da Comissão. São ouvidos os depoentes, cada 
um por sua vez, a quem são prestados os esclarecimentos sobre o 
funcionamento das comissões parlamentares de inquérito. Cada depoente é 
devidamente qualificado e questionado pelos membros da Comissão, 
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a 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, 19 de outubro de 1999. 
Antônio Roberto, Presidente - Sargento Rodrigues - Cabo Morais - Márcio 

Kangussu. 
ATA DA 1a REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 23/99 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de setembro de mil 

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Maria Tereza Lara, Marcelo Gonçalves, Eduardo Hermeto e 
Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número 
regimental, a Presidente "ad hoc", Deputada Maria Tereza Lara, declara 
aberta a reunião e informa não haver ata a ser lida, por se tratar da 1a reunião 
da Comissão, que se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator da matéria. A seguir, determina a distribuição das cédulas 
de votação e convida o Deputado Marcelo Gonçalves para atuar como 
escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição da Deputada Maria 
Tereza Lara para Presidente e do Deputado Eduardo Hermeto para Vice-
Presidente, ambos com três votos. A Presidente "ad hoc" proclama o 



/ 

840 
resultado da eleição e passa a Presidência ao Vice-Presidente eleito, que a 
declara empossada como Presidente. A Deputada Maria Tereza Lara assume 
a direção dos trabalhos, agradece a confiança nela depositada e declara 
empossado como Vice-Presidente o Deputado Eduardo Hermeto. Após, a 
Presidência designa o Deputado Eduardo Hermeto como relator da matéria. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o comparecimento 
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 19 de outubro de 1999. 
Maria Tereza Lara, Presidente - Márcio Cunha - Amilcar Martins - Eduardo 

Hermeto. 
ATA DA 23a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE, 

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 
Às quinze horas do dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e nove, 

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Álvaro Antônio, Arlen 
Santiago, Bilac Pinto e Wanderley Ávila, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Álvaro Antônio, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Wanderley Ávila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada 
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. O 
Presidente lê a correspondência enviada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuaí. A seguir, passa à discussão e votação de proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente passa a 
palavra ao Deputado Bilac Pinto, que, relator do Projeto de Lei n° 402/99, faz 
a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição da matéria, no 
1° turno. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o 
Presidente passa à discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário e submete a votação os Requerimentos n°s 750, 751, 
753 e 756/99, os quais são aprovados. Após, o Presidente passa à discussão 
e votação de proposições da Comissão. O Deputado Wanderley Ávila pede 
seja encaminhado ofício ao DER-MG, solicitando o cascalhamento de, 
aproximadamente, 200m do trecho Porto das Balsas-Rio Mocambinho, para 
que não se paralise o serviço de travessia sobre o rio São Francisco, em 
ltacarambi. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Ato contínuo, o 
Deputado Wanderley Ávila apresenta requerimento do Deputado João Paulo, 
solicitando seja realizada audiência pública para debater sobre a extinção dos 
ônibus urbanos da linha 1181, que ligam Belo Horizonte ao Município de Rio 
Manso, para implantação de ônibus rodoviários. Colocada em votação, é a 
matéria aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece 
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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 outubro de 1999. 
Álvaro Antônio, Presidente- Wanderley Ávila - Dinis Pinheiro. 

ATA DA 13 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DIRETOR-GERAL DA COMISSÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA- CODEVALE 
Às quinze horas e trinta minutos do dia seis de outubro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo 
Piau, Marcelo Gonçalves e Dimas Rodrigues, membros da supracitada 
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado 
Paulo Piau, declara aberta a reunião e informa que esta se destina a eleger o 
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. Em seguida, determina 
a distribuição das cédulas de votação. Nesse momento, o Deputado Dimas 
Rodrigues se retira e registra-se a presença do Deputado César de Mesquita, 
que é convidado a atuar como escrutinador. Procedida a contagem dos votos, 
é eleito Presidente o Deputado Marcelo Gonçalves e Vice-Presidente o 
Deputado Paulo Piau, ambos com três votos. O Presidente "ad hoc" dá posse 
ao Presidente eleito, que, em seguida empossa o Deputado Paulo Piau na 
Vice-Presidência. Agradecendo a confiança nele depositada, o Presidente, na 
oportunidade, designa como relator da matéria o Deputado César de 
Mesquita.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 outubro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - César de Mesquita - Agostinho Silveira -

Elbe Brandão - Eduardo Hermeto. 
ATA DA 13 REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO W 24/99 
Às dez horas e quinze minutos do dia sete de outubro de mil novecentos e 

noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos 
Pimenta, Paulo Piau e Márcio Cunha, membros da supracitada Comissão. 
Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Carlos 
Pimenta, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se 
tratar da 1 a reunião da Comissão, a qual se destina a eleger o Presidente e o 
Vice-Presidente e a designar o relator da matéria. O Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação aos Deputados e convida o Deputado 



842 
Márcio Cunha para atuar como escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a 
eleição do Deputado Carlos Pimenta para Presidente e do Deputado Márcio 
Cunha para Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente "ad hoc" 
proclama o resultado da eleição e passa a Presidência ao Vice-Presidente 
eleito, que o declara empossado como Presidente. O Deputado Carlos 
Pimenta assume a direção dos trabalhos, agradece a confiança nele 
depositada e declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Márcio 
Cunha. Após, a Presidência designa o Deputado Márcio Cunha como relator 
da matéria no 1° turno. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. 
Carlos Pimenta, Presidente - Márcio Cunha - Alberto Bejani - Marcelo 

Gonçalves- Paulo Piau. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPI DOS FUNDOS 

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatorze de outubro de mil 
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Dinis Pinheiro, Rogério Correia, Mauro Lobo, Pastor George, 
Álvaro Antônio e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. 
Encontra-se presente também o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara 
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 
Mauro Lobo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por 
aprovada e subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que a 
reunião se destina a apreciar o relatório final dos trabalhos realizados pela 
Comissão e passa a palavra ao relator, Deputado Rogério Correia, que faz a 
leitura do relatório final. Após, passa-se à fase de discussão e votação do 
relatório. Durante a fase de discussão, o Deputado Mauro Lobo solicita vista 
do relatório, o que é deferido pela Presidência. A seguir, o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão 
para a reunião extraordinária a ser realizada no dia 20 de outubro, às 
15h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. 
Dinis Pinheiro, Presidente - Rogério Correia - Mauro Lobo - Paulo Piau -

Álvaro Antônio- José Milton -Antônio Andrade. 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO TITULAR DA COMISÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DO VALE DO JEQUITINHONHA- CODEVALE 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte de outubro de mil novecentos e 
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noventa e nove, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marcelo 
Gonçalves, César de Mesquita, Agostinho Silveira, Elbe Brandão e Eduardo 
Hermeto (substituindo este ao Deputado Paulo Piau, por indicação da 
Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Registra-se a 
presença dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Paulo Pettersen, Márcio 
Cunha, Sargento Rodrigues e Durval Ângelo. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Marcelo Gonçalves, 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 
subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o Presidente informa que a 
reunião se destina a argüir o Sr. José Felipe Mata Coelho, indicado para o 
cargo de Diretor-Geral da Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha- CODEVALE -,e a apreciar o parecer do relator. O Presidente 
convida o sabatinado a tomar assento à mesa e lhe passa a palavra, para que 
faça suas considerações iniciais. Em seguida, é iniciada a argüição, da qual 
participam os Deputados. Encerrada essa fase, o Presidente agradece a 
presença do convidado e suspende a reunião. Reabertos os trabalhos, o 
Presidente passa a palavra ao Deputado César de Mesquita, que emite 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do nome do Sr. José Felipe 
Mata Coelho para o cargo de Diretor-Geral da CODEVALE. Submetido a 
discussão e a votação, é aprovado o parecer. A Presidência suspende a 
reunião por 5 minutos, para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, em 
virtude da aprovação de requerimento do Deputado César de Mesquita, o 
Persidente dispensa a leitura da ata, a qual é dada por aprovada e subscrita 
pelos parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos da Comissão. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - Eduardo Hermeto - César de Mesquita. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM N° 52/99 

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do Diretor-Geral da 
CODEVALE 

Relatório 
Por meio da Mensagem n° 86/99, que obedece à Emenda Constitucional no 

26, de 1997, que modificou o art. 62, XXIII, "d", da Constituição do Estado, e a 
decisão do egrégio Tribunal Federal, o Governador enviou a esta Casa, para 

~ exame, o nome do Sr. José Felipe Motta Coelho, indicado para ocupar o 
Q. 

u; 

~ cargo de Diretor-Geral da Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
"' 
~ 
E" 



I 

844 
Jequitinhonha- CODEVALE. 

Instituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 111, I, "c", c/c o § 1° 
do art. 146, do Regimento Interno, cabe-nos emitir parecer a respeito da 
referida indicação. 

Além de o indicado ter sido submetido a argüição pública, esta Comissão 
examinou o cumprimento dos demais critérios exigidos para a ocupação do 
referido cargo. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do indicado para ocupar o 

cargo de Diretor-Geral da Comissão de Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha- CODEVALE. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. 
Marcelo Gonçalves, Presidente - César de Mesquita, relator - Elbe Brandão 

-Agostinho Silveira - Eduardo Hermeto. 
PARECERES PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 424/99 

Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposição em epígrafe tem 
por objetivo alterar o Plano de Carreira do Servidor do Ministério Público. 

Publicado em 3/7/99, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade 
com as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou. 

Agora, o projeto vem a esta Comissão, que, em reunião conjunta com a 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, emitirá parecer quanto 
ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em seu aspecto essencial, o projeto em exame objetiva adequar o texto da 

Lei n° 11.181, de 1993, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Servidor do 
Ministério Público do Estado, à Emenda à Constituição n° 19, de 1998, bem 
como a decisões do Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de 
Inconstitucionalidade n°s 231-7 e 245-7. Visa ainda a dar cumprimento à Lei 
n° 12.993, de 1998, que dispõe sobre a revisão dos planos de carreira dos 
servidores dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Tribunal de 
Contas e do Ministério Público, cujo art. 1° determina que a revisão seja 
efetuada por meio de lei específica, no prazo de 180 dias, prorrogável por 
igual período, uma única vez, contado da data de sua publicação. 

Devem-se destacar, por outro lado, alguns aspectos do projeto que se nos 
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afiguram bastante positivos. 

Primeiramente, a proposta de alteração dos arts. 8° e 9° da Lei n° 11.181, 
de 1993, que promove a revogação de regras que permitiam o provimento 
derivado de cargos públicos, em afronta à Constituição da República, que 
estabelece, no inciso 11 do art. 37, que a investidura em cargo ou emprego 
público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 
provas e títulos. 

Ademais, o projeto estabelece teto para a remuneração do servidor do 
Ministério Público, que não poderá exceder a 90% da remuneração do 
Procurador de Justiça, excetuadas as vantagens por tempo de serviço. Essa 
medida vai ao encontro dos princípios básicos da administração pública, 
mormente os da moralidade e da legalidade. 

Assim sendo, a oportunidade e a conveniência da proposição parecem 
bastante claras. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 424/99, 

no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Doutor Viana, relator - Ermano Batista - Chico 

Rafael - Arlen Santiago. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Ministério Público, por intermédio do Procurador-Geral de 

Justiça, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar o Plano de 
Carreira do Servidor Efetivo do Ministério Público e dar outras providências. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nos 
1 e 2. 

Posteriormente, em reunião conjunta com esta Comissão, a Comissão de 
Administração Pública opinou pela aprovação da proposição com as referidas 
emendas. 

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua 
competência. 

Fundamentação 
A proposição em tela tem por objetivo alterar o Plano de Carreira do 

Servidor do Ministério Público, adaptando-o à Emenda à Constituição n° 19. 
Além disso, propicia o cumprimento do disposto na Lei n° 12.993, de 30/7/98, 
que dispõe sobre a revisão dos planos de carreira dos servidores dos 
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Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do 
Ministério Público. 

O projeto apresenta aspectos positivos, como o dispositivo que prevê a 
extinção gradual, com a vacância, de 80 cargos de Agente do Ministério 
Público. 

Outro aspecto importante é a extinção da Gratificação de Incentivo ao 
Aperfeiçoamento Funcional, de que trata o art. 25 da Lei n° 11.181, de 
10/8/93. Essa vantagem acarreta crescimento vegetativo da folha de 
pagamento, sendo a medida em tela positiva do ponto de vista das finanças 
públicas. 

Importante também é o artigo que estabelece o teto para a remuneração do 
servidor do Ministério Público em 90% da remuneração do Procurador de 
Justiça. Isso significa moralização e contenção de gastos. 

Também é benéfica para os cofres públicos a extinção do direito à 
gratificação de 20% do valor atribuído ao símbolo de vencimento do cargo de 
provimento em comissão, na hipótese de o servidor optar pela remuneração 
de seu cargo de provimento efetivo. 

Finalmente, de acordo com o art. 13 do projeto, a execução da futura lei não 
acarretará aumento de despesa, que se limitará aos créditos orçamentários 
consignados no orçamento original do corrente exercício. Assim, a matéria 
não encontra óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário a sua normal 
tramitação. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 424/99, 

no 1° turno, com as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 20 de outubro de 1999. 
Márcio Cunha, Presidente - Ermano Batista, relator - Arlen Santiago -

Sebastião Navarro Vieira - Ivo José. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE OUTUBRO DE 1999 

ATAS 

ATA DA 833 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 20/10/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Durval Ângelo 
Sumário: Comparecimento- Abertura- 13 Parte: 13 Fase (Expediente): Ata-

Correspondência: Ofícios e cartão - 23 Fase (Grande Expediente): 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 622 a 624/99 -
Requerimentos n°s 809 a 814/99 - Requerimento de Emancipação n° 6/99 -
Requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros - Comunicações: 
Comunicações das Comissões de Turismo, do Trabalho e de Fiscalização 
Financeira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados João Batista de 
Oliveira, Miguel Martini, Ronaldo Canabrava, Dalmo Ribeiro Silva, Hely 
Tarqüínio e Márcio Cunha - 23 Parte (Ordem do Dia): 13 Fase: Abertura de 
Inscrições - Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; 
existência de número regimental para o prosseguimento dos trabalhos -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Durval Ângelo e outros; deferimento - Votação de Pareceres: 
Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do 
Nome da Profa. Lúcia Helena Gonçalves Teixeira para Integrar o Conselho 
Estadual de Educação; discursos dos Deputados Hely Tarqüínio, João Leite, 
Antônio Carlos Andrada e Dalmo Ribeiro Silva; votação secreta; aprovação -
Parecer da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação do 
Nome do Sr. Ronan Gouvea Teixeira para a Presidência da Fundação TV 
Minas - Cultural e Educativa; discurso do Deputado Hely Tarqüínio - 23 Fase: 
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único, do Projeto de 
Lei n° 399/99; emissão de parecer pelo relator; questões de ordem; 
suspensão e reabertura da reunião; requerimentos dos Deputados João Leite, 
Elbe Brandão, Hely Tarqüínio, Amilcar Martins e Sargento Rodrigues; 
deferimento; requerimento do Deputado Sebastião Costa; questão de ordem; 
votação do requerimento; rejeição; verificação de votação; ratificação da 
rejeição do requerimento; declarações de voto; requerimento do Deputado 
Sargento Rodrigues; deferimento; requerimento do Deputado Paulo Piau; 
discursos dos Deputados Hely Tarqüínio e Sebastião Navarro Vieira; 
questões de ordem; prorrogação da reunião; chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para o prosseguimento dos 

~ trabalhos; discursos dos Deputados Carlos Pimenta e Paulo Piau; questões 
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regimental para o prosseguimento dos trabalhos; discursos dos Deputados 
Antônio Carlos Andrada e Miguel Martini; questões de ordem; chamada para 
recomposição de "quorum"; existência de número regimental para o 
prosseguimento dos trabalhos; discursos dos Deputados Mauro Lobo e João 
Leite; questão de ordem; existência de "quorum" para o prosseguimento dos 
trabalhos; discurso do Deputado Amilcar Martins; questão de ordem; 
existência de "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos; discursos dos 
Deputados Aílton Vilela e João Batista de Oliveira; votação do requerimento; 
rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição; declaração de voto; 
questão de ordem; declaração de voto; questão de ordem; declaração de 
voto; discurso da Deputada Elbe Brandão; questão de ordem; discursos dos 
Deputados Carlos Pimenta, Hely Tarqüínio e Marco Régis; questão de ordem 
- Encerramento - Ordem do Dia. 

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

Adelmo Carneiro Leão - 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 - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - César de Mesquita - 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 - 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 - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - 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 



.. 
~ . ., 
E 
õ 
.: 
o 
"' .. 
E 
:;! 
"' v; 
o ., .. o 

·< 
o 
"' "' ~ 
E 

13 Fase (Expediente) 
Ata 

849 

- O Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião 
anterior, que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Doutor Viana, 1 °-Secretário "ad hoc", lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, Secretário da Cultura, solicitando 
que seja feita uma única sessão solene para comemorar o centenário de 
nascimento de Milton Campos e de Gustavo Capanema. 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando que foi 
encaminhado parecer técnico à Secretaria da Casa Civil e Comunicação 
Social sobre o Ofício n° 832/99. (-Anexe-se ao Projeto de Lei n° 236/99.) 

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, encaminhando nota 
técnica emitida pela Superintendência Central de Cargos Carreiras e 
Vencimento.(- Anexe-se ao Requerimento n° 386/99.) 

Do Sr. Paulo Henrique Melo, Chefe de Gabinete da Secretaria de 
Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde, informando que, impossibilitado 
de comparecer a reunião a ser realizada nesta Casa, o Ministro indica como 
seu representante o Sr. João Gabbardo dos Reis.(- À Comissão de Saúde.) 

Do Sr. Rodrigo lmar Martinez Riêra, Presidente da Câmara Municipal de 
ltajubá, encaminhando moção de congratulação do Vereador Laudelino 
Augusto dos Santos com esta Assembléia Legislativa pela realização do 
Seminário Legislativo Desemprego e Direito ao Trabalho. 

Do Sr. Antônio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, indicando o 
Engo. Marcos Antônio Frade para participar da reunião do dia 26/10/99, 
representando esse órgão. 

Do Sr. Mauro Lúcio Gontijo, Comandante-Geral da PMMG, informando, em 
atenção a requerimento do Deputado Amilcar Martins, que os Boletins de 
Ocorrência n°s 1.042 e 1.152/99 foram encaminhados à Delegacia de Polícia 
local, assinados pelo 1°-Ten. PM Davidson Duarte Diniz. (- Anexe-se ao 
Requerimento n° 228/99.) 

Do Sr. José Wilson Ferreira Sobrinho, Juiz Federal Coordenador da 
Subseção Judiciária de Juiz de Fora, solicitando empenho da bancada 
mineira para garantir, no orçamento para o próximo ano, os recursos 
necessários à construção da sede da Justiça Federal no Município de Juiz de 
Fora. 

Dos Srs. José Chaves Maia, lrany de Miranda Ursino Mendes e Regina 
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Costanti Vilela, respectivamente, Presidentes dos Conselhos Municipais de 
Assistência Social dos Municípios de Campo Belo, Manhumirim e São 
Gonçalo do Sapucaí, manifestando apoio ao Governador do Estado por ele 
não ter repassado recursos de subvenção social ao Poder Legislativo e 
pedindo a garantia da locação desses recursos no Fundo Estadual de 
Assistência Social. 

Do Centro de Análise Econômica - APC -, encaminhando exemplar do 
Boletim de Desempenho do ICMS, da Secretaria da Fazenda. 

Do Sr. José Aparecido de Almeida Ribeiro e outros, ex-funcionários da 
MinasCaixa de Ouro Fino e de Monte Sião, solicitando o empenho dos 
Deputados para a aprovação do Projeto de Lei n° 40/99, que dispõe sobre a 
concessão de vantagem pessoal aos servidores da extinta MinasCaixa. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 40/99.) 

Cartão 
Do Sr. Elpídio Donizette Nunes, Presidente da Associação dos Magistrados 

Mineiros- AMAGIS -, agradecendo convite para participar da reunião em que 
se discutiu requerimento da Deputada Maria Tereza Lara, relacionado com o 
assunto de que trata o Projeto de Lei n° 393/99, e desculpando-se de sua 
ausência. 

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: 
PROJETO DE LEI N°622/99 

Dá a denominação de Rodovia Tércio Wanderley à estrada que liga os 
Municípios de União de Minas e lturama. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica denominada Rodovia Tércio Wanderley a estrada que liga os 

Municípios de União de Minas e lturama. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: Dar a denominação de Rodovia Tércio Wanderley à estrada 

que liga o Município de União de Minas a lturama é medida oportuna que 
homenageará um grande empresário brasileiro, que de maneira honrada 
soube conduzir a sua empresa. 

Tércio Wanderley foi um exemplo para os proprietários de usinas, pois 
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sempre se empenhou em promover o desenvolvimento da região em que se 
localizavam as suas indústrias. 

O dinamismo de suas ações serviu de exemplo para os seus sucessores, e 
uma prova do alegado é que seu neto, responsável pela Usina Coruripe, em 
parceria com o Governo do Estado, destinou recursos para a construção da 
estrada que ora se pretende denominar. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Transporte, para deliberação, nos termos do art.188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N° 623/99 
Institui o Dia do Escrivão de Polícia, a ser comemorado em 5 de novembro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica instituído o Dia do Escrivão de Polícia, a ser comemorado no 

Estado em 5 de novembro. 
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. 
Dilzon Melo 
Justificação: A função do Escrivão de Polícia é uma das mais antigas de 

que se tem notícia. Nos primórdios do Brasil Colônia, os Juízes ordinários 
podiam até ser analfabetos, mas não poderiam prescindir do Escrivão para 
lavrar os termos de suas decisões. 

O Escrivão de Polícia é o oficial público encarregado de elaborar os 
processos e inquéritos policiais, os processos administrativos e outros feitos. 
Além disso, é ele quem procede aos autos de busca e apreensão; reduz a 
termo as declarações de pessoas ofendidas e os depoimentos de 
testemunhas; qualifica, interroga e identifica, por meio de dactiloscopia, os 
indiciados em inquérito por todos os tipos de crime; procede a acareações; 
toma parte em diligências externas e em todos os atos processuais; exerce, 
ainda, policiamento preventivo. 

Esse mesmo oficial público é o responsável pela administração da 
delegacia, pela escrituração diária dos livros, pelo recebimento de 
correspondência, pela organização e controle do arquivo, pela guarda de 
objetos apreendidos, inclusive drogas, até que o Poder Judiciário lhes dê 
destino. É ele o fiel depositário das fianças prestadas nos casos previstos em 
lei; é quem atende às ocorrências quando de plantão; acompanha a 
autoridade policial e os peritos aos locais de crimes; procede ao levantamento 
nos locais dos crimes; expede certidões, cartas precatórias, autorização de 
porte de arma, alvarás, cédulas de identidade e todos os documentos 
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policiais. 

Pela natureza dessas atividades, o Escrivão de Polícia tem fé pública e é o 
elo de ligação entre a polícia e a comunidade; é um profissional altamente 
qualificado, em virtude de sua formação técnica e por estar sujeito ao estrito 
exercício da profissão; é um servidor de vida funcional reta, da qual não pode 
desviar-se, pois, por qualquer deslize que venha a cometer, será prontamente 
responsabilizado. 

É com razão que o jurista Espínola Filho afirmou ser o Escrivão de Polícia a 
mola mestra da polícia judiciária, pois sem ele - como também enfatizou o 
jurista Basileo Garcia- nenhuma Delegacia de Polícia estará constituída nem 
poderá funcionar. 

Portanto, consideramos da maior oportunidade seja prestada à classe dos 
Escrivães de Polícia homenagem em reconhecimento da importância de seu 
papel no sistema de segurança pública e no exercício das funções judiciárias, 
do seu zelo e dedicação no desempenho de suas atribuições. Daí a iniciativa 
deste projeto de lei, em que se reserva ao Escrivão de Polícia um dia 
especial, durante o qual o poder público e a sociedade em geral lhe 
manifestarão regojizo e apreço. 

Cumpre esclarecer que a escolha da data recaiu no dia 5 de novembro por 
ser a estatuída para esse mesmo fim em leis dos Estados de São Paulo e do 
Paraná, por vontade da própria classe homenageada. Dessa forma, de um 
lado, alcança-se a uniformização da data comemorativa; de outro, a escolha 
presta-se ao fim de associar o Escrivão de Polícia à figura eminente que foi 
Rui Barbosa, nascido em 5/11/1849. 

De resto, quero expressar a confiança de que os nobres colegas 
parlamentares haverão de prestar apoio a esta proposta de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos 
para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI N°624/99 
Dá a denominação de Rodovia Barroso ao trecho da MG-341 que liga o 

Município de Tapira à Fosfértil- Fertilizantes Fosfatados S.A. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Barroso o trecho da MG-341 que liga o 

Município de Tapira à Fosfértil- Fertilizantes Fosfatados S.A. 
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de outubro de 1999. 
Anderson Adauto 
Justificação: Dar a denominação de Rodovia Barroso ao trecho da MG-341 
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que liga o Município de Tapira à Fosfértil - Fertilizantes Fosfatados S.A. é 
medida oportuna que homenageará Sebastião Vieira Pontes, grande filho 
daquela região, o qual lutou pela emancipação de Tapira. 

Sebastião Vieira Pontes, também chamado de Barroso, foi líder político 
daquela municipalidade, e suas ações em prol do desenvolvimento 
econômico e social de sua terra natal serviram de exemplo aos seus 
conterrâneos. 

O dinamismo de suas ações é relembrado pelos munícipes, que, por esse 
motivo, resolveram reverenciar a memória dele indicando, o nome de Barroso 
para denominar o trecho da MG-341 que liga Tapira à Fosfértil. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, 
e de Transporte, para deliberação, nos termos do art.188, c/c o art. 103, 
inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
N° 809/99, do Deputado Miguel Martini, solicitando se consigne nos anais 

da Casa manifestação de regozijo pelo transcurso do Dia Internacional do 
Controlador de Tráfego Aéreo. 

N° 810/99, do Deputado Miguel Martini, solicitando se consigne nos anais 
da Casa manifestação de regozijo pelo transcurso do Dia do Aviador. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.) 

N° 811/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com os munícipes de Pimenta pela passagem 
dos 50 anos de emancipação político-administrativa desse município. 

N° 812/99, da Deputada Maria Olívia, solicitando se consigne nos anais da 
Casa voto de congratulações com os munícipes de Dores do lndaiá pela 
passagem dos 114 anos de emancipação político-administrativa desse 
município.(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.) 

N° 813/99, da Deputada Maria Olívia e outras, solicitando se consigne nos 
anais da Casa voto de congratulações com a Deputada Federal Maria d? 
Carmo Lara por ter sido eleita Presidente do PT em Minas Gerais. (- A 
Comissão de Administração Pública.) 

N° 814/99, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, 
solicitando seja encaminhada ao Delegado Regional do Trabalho em Minas 
Gerais cópia de solicitação do Sr. Edilson Silva Pereira relativa ao não-
cumprimento, por parte das instituições bancárias e financeiras, da Lei n° 
12.971, de 27/7/98, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de 
dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviços dessas 
instituições. (-À Comissão do Trabalho.) 

REQUERIMENTO DE EMANCIPAÇÃO 
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N° 6/99, do Deputado Eduardo Brandão, solicitando seja encaminhado ao 

Plenário o processo de emancipação do Distrito de Justinópolis, do Município 
de Ribeirão das Neves.(- À Comissão de Assuntos Municipais.) 

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo 
e outros. 

Comunicações 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de 

Turismo, do Trabalho e de Fiscalização Financeira. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira - Caro Presidente José Braga, meus 

colegas, ocupamos esta tribuna para falar sobre dois assuntos de interesse 
do Estado de Minas Gerais e, especificamente, da Comissão de Política 
Agropecuária e Agroindustrial, que tenho a honra de presidir nesta Casa. 

Inicialmente, quero dar ciência a esta Casa de que foi aprovado 
requerimento de nossa autoria na audiência pública desta manhã, o qual 
convoca o Secretário José Augusto Trópia Reis para discutir proposta de 
entrega das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais - CEASA - e da 
CASEMG, como pagamento de dívidas. E que nesta audiência sejam 
convidados o Secretário de Estado da Agricultura, Sr. Raul Belém, a diretoria 
do CEASA e da CASEMG, a FAEMG, a Sociedade Mineira de Agricultura, a 
Associação dos Produtores de hortifrutigranjeiros do CEASA e a Associação 
dos Comerciantes do CEASA. 

Isso merece comentário de nossa parte, porque o CEASA de Minas Gerais, 
mesmo com todas as mazelas que o sistema de abastecimento apresenta em 
todo o Brasil, se não for o melhor, estará entre os três melhores do País. Se 
hoje lida e tem um grande problema com os atravessadores, entregá-lo a 
Fernando Henrique seria entregá-lo aos saqueadores. 

Então, gostaríamos que o Secretário da Fazenda comparecesse a esta 
Casa para apresentar uma defesa do que vem propondo como uma simples 
entrega, sem uma discussão. Se houver a necessidade de uma privatização 
do CEASA e da CASEMG, que seja discutida nesta Casa. Se for privatizado, 
que continue cumprindo o seu papel, e não devemos simplesmente lavar as 
mãos e entregá-lo, na contramão de todo o discurso apresentado pelo 
Governador Itamar Franco até hoje. Entregar o CEASA contradiz tudo o que o 
Governador vem pregando, inclusive durante o seu período de campanha. 

Gostaríamos de dizer que esse é um setor importante da economia de 
Minas Gerais, sendo que de sua utilidade dependem setores da produção e 
do comércio do Estado. Inclusive, o próprio Estado tem no CEASA grande 
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parte de sua arrecadação, a partir do comerc1o ali realizado. Portanto, 
estamos propondo essa discussão, para que esta Casa dela tome 
conhecimento e possa propor medidas que resolvam a questão. 

O Deputado Rogério Correia (em aparte)- Deputado, é um prazer aparteá-
lo nesse assunto tão importante. Queria aproveitar a oportunidade para fazer, 
mais uma vez, uma cobrança, dessa vez ao Líder do Governo, Deputado 
Alberto Pinto Coelho. Já aprovamos, no Plenário, a convocação do Secretário 
da Fazenda, Sr. Trópia Reis, para que viesse explicar algumas questões. 
Dentre elas estão os projetos que nós próprios aprovamos, a pedido do 
Governo do Estado, no sentido da melhoria da arrecadação, através da 
anistia de multas, cessão de créditos e outros. Além disso, está em 
discussão, também, um projeto de autoria da Bancada do PT sobre a questão 
da renegociação da dívida, que tem sido feita pelo Secretário da Fazenda, 
incluindo, no caso, o assunto que trouxe V. Exa. aqui: a privatização, pois, no 
fundo, entregar para Fernando Henrique é o mesmo que entregar para o FMI, 
ou seja, o Fundo Monetário Internacional agradece o que se entrega para 
Fernando Henrique. De acordo com a imprensa, parece que o CEASA está 
na renegociação da dívida. Portanto, mais uma vez, gostaria de fazer essa 
cobrança ao Líder do Governo, já que o Secretário não se dispõe a vir. O 
Deputado Márcio Cunha, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Orçamentária, já lhe havia feito um convite para comparecer à Comissão e, 
depois, aprovamos esse convite em Plenário. Sendo assim, gostaria de fazer 
eco a suas palavras e reforçar a necessidade da vinda do Secretário, para 
uma explicação de tudo isso. Parabéns por seu pronunciamento. 

O Deputado João Paulo (em aparte)- Deputado João Batista de Oliveira, de 
fato, a veiculação a respeito da privatização da CASEMG e do CEASA nos 
preocupa. Já vimos esse filme em outras atividades públicas, pois todas as 
empresas públicas ou de economia mista, quando privatizadas, tiveram sua 
qualidade baixada e seus preços aumentados. Se houver a privatização do 
CEASA, sofreremos reflexo nas nossas cozinhas, porque a empresa privada 
tem compromisso apenas com a atividade lucrativa, e o CEASA, uma vez 
privatizado, acabará, não tenho dúvidas, pois o gerenciamento privado imporá 
condições que os expositores, comerciantes e empresários que lá estão 
desde sua fundação não terão condições de enfrentar. Os reflexos, repito, 
serão sentidos nas cozinhas de todos nós. Haveria um retrocesso do 
Governo nesta área, tendo o Governador assumido mesmo um compromisso 
na área de agricultura, colocando nela um Secretário atuante, que está 

~ movendo meio mundo para conseguir implementar as políticas previstas pelo 
Governador Itamar. Por outro lado, um setor técnico, mais especificamente o o 
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financeiro, do Governo está tentando imprimir outra direção a esse 
compromisso assumido pelo Governador. Sou da base de sustentação do 
Governador nesta Casa e creio que está buscando encontrar melhores 
rumos, mas essa saída de privatização do CEASA e da CASEMG não é um 
deles. Cumprimento V. Exa. por seu pronunciamento e considero oportuno 
que a área financeira do Governo esteja conosco para debater a questão. 
Muito obrigado. 

O Deputado João Batista de Oliveira - Essa discussão tem de ser política, 
porque o abastecimento é da maior importância para qualquer nação. A 
entrega do CEASA para o Governo Federal não significa apenas uma 
privatização, significa uma entrega para o saqueador, porque, na privatização, 
ainda podemos discutir contrapartidas. No entanto, nesse caso, uma simples 
entrega para o Governo Federal, não será discutida sequer uma contrapartida 
social, que é o papel do abastecimento. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, apresento outro assunto, que não é uma 
denúncia, mas está bem próximo disso, com relação ao projeto do vale do 
Jequitinhonha. Cerca de R$2.500.000,00 oriundos do Banco FWK e do 
Finsprosperi estão disponíveis até 31 de dezembro deste ano para o 
financiamento de projetos de fruticultura irrigada de pequeno porte 
desenvolvidos pela EMATER no vale do Jequitinhonha. Como a realização 
desses projetos envolve irrigação, a sua implementação está condicionada ao 
pagamento dos custos da análise dos pedidos de licenciamento ambiental, 
nos termos da Deliberação Normativa n° 1, de 22/3/90, do Conselho Estadual 
de Política Ambiental - COPAM -, órgão vinculado à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente. 

A taxa de licenciamento ambiental custa R$3.500,00, independentemente 
da área útil da propriedade a ser irrigada e do porte do produtor rural. Assim, 
o pequeno produtor rural não tem como pagá-la. E os mais de 100 pequenos 
projetos da EMA TER de fruticultura irrigada no vale do Jequitinhonha correm 
o risco de não ser implementados. 

Em médio prazo, reivindica-se a modificação da Deliberação Normativa n° 
1, de modo que a conceituação de pequena, média e grande propriedades 
para fins de pagamento da taxa de licenciamento ambiental possa ser 
adequada à realidade do tamanho das propriedades rurais e às diretrizes 
ambientais para o setor de irrigação, elaborado em 1992, pelo IBAMA-SENIR-
PNUD-OMM. A revisão, neste caso, tem de necessariamente significar 
isenção do pagamento de taxas e de licenciamento ambiental para 
proprietários com até 20ha de área útil. 

Em curtíssimo prazo, reivindica-se da Secretaria de Estado do Meio 
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Ambiente a emissão de licença ambiental provisória, coletiva e gratuita para 
que possam ser aproveitados os recursos das instituições financeiras 
estrangeiras, que estarão disponíveis até 31 de dezembro para o 
financiamento dos projetos de fruticultura irrigados de pequeno porte do vale 
do Jequitinhonha. 

Esses projetos estão prontos, dependendo apenas, para sua 
implementação, da superação do obstáculo da licença ambiental. Não 
obstante o empenho da EMA TER junto à Secretaria do Meio Ambiente e do 
COPAM, esses órgãos ainda não se sensibilizaram para o problema, 
dificultando, assim, a realização de projetos importantes para os agricultores 
de pequeno porte da empobrecida região do vale de Jequitinhonha. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, temos, hoje, um órgão do Governo com 
recursos para serem aplicados numa área em que grande parte dos 
municípios estão em estado de calamidade pública por causa da seca. O 
Governo do Estado tem recursos para mais de 1 00 projetos de irrigação, mas 
temos outro órgão do Governo impedindo que esses recursos cheguem ao 
seu destino. Quando se trata de licença ambiental, a ideologia fala mais alto. 
Sabemos que qualquer pequeno produtor rural que tiver R$3.500,00 para 
pagar ao COPAM e à Secretaria de Meio Ambiente ou se muda para Belo 
Horizonte ou compra um sistema de irrigação clandestino e o instala. 

Se tivesse R$3.500,00 para pagar ao Governo, fazer irrigação e sustentar 
sua família, usaria esse dinheiro para comprar comida. O fato é que temos de 
um lado um Estado, que dá com uma mão e tira com a outra. 

Hoje, aquela região que tem um potencial de produção muito grande tem 
recursos desde o início do ano, mofando nos caixas do BDMG, carimbados 
para essa função. E esses recursos podem ser devolvidos se essa licença 
não sair. 

O fato é que a ideologia coloca a discussão política acima dos interesses 
das pessoas que estão naquela região . 

Como discutir preservação ambiental se não se preserva o direito à vida 
daquelas famílias? Como discutir a preservação ambiental em área de 
10.000/20.000 m2, se não se dá ao trabalhador o direito de dignificar sua 
existência e a de sua família, através do trabalho, que é o destino da mão 
humana? Não se pode lançar mão desse direito, porque uma simples licença 
ambiental para pequenas propriedades, que não terão nenhum impacto 
ambiental, serão engolidas pela burocracia do Estado e até pela ideologia 
daqueles que se encastelam nessas comissões, se achando no direito de 
juízes, sem conhecer o que é certo ou errado, e sem conhecer a realidade do 
Estado de Minas Gerais. 
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O vale do Jequitinhoha está mergulhado num grande êxodo rural, como é 

mostrado semanalmente pelas televisões. As pessoas estão mudando por 
falta de água. Onde tem água, rio perene, simplesmente o sistema 
operacional da Secretaria Estadual do Meio Ambiente não permite que essas 
pessoas se fixem e possam produzir com dignidade naquela região. 

Portanto, esse é o nosso protesto. Apresentamos um requerimento ao 
Deputado Tilden Santiago, em quem depositamos nossas últimas 
esperanças, para que o Estado possa aplicar esses recursos para beneficiar 
aqueles que mais necessitam dele. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ocupo 

a tribuna para registrar com muita alegria esse dia, comemorado 
internacionalmente, mas até mesmo pela especificidade da profissão, tão 
desconhecida no Brasil e no mundo - hoje é celebrado o dia do Controlador 
de Tráfego Aéreo. 

Com muita honra e orgulho exerci durante 17 anos esta profissão. 
Chegamos a ser instrutor de operação de radar. Chegamos a ser controlador 
de defesa aérea do nosso País. E essa especialidade tão rara e tão 
desconhecida no nosso País tem dado a necessária segurança para que o 
próprio País possa desenvolver-se. 

Para se ter uma idéia, se os controladores de vôo parassem 6 horas, 
imediatamente pararia o País. 

Os Ministros e Deputados não viajariam, os empresários e profissionais 
liberais não viajariam, porque a grande maioria da classe dirigente do nosso 
País, daqueles que são os responsáveis por conduzir os destinos desta 
Nação, usam o meio de transporte aéreo, a aviação. 

Quem é esse controlador de tráfego aéreo, também chamado de "anjo da 
guarda"? É aquele que está por detrás de um escopo de radar, que, 
normalmente, a sociedade só conhece quando fala na torre de controle. Mas 
a torre de controle é apenas um dos órgãos de controle. Temos o controle de 
solo, a torre de controle, o controle de aproximação e de saída, o centro de 
controle e o centro de defesa aérea. Todo esse complexo tem por finalidade 
promover a segurança no transporte aéreo. Milhares de pessoas estão sendo 
transportadas neste momento, e, pela distração de 30 segundos, sequer, de 
um desses controladores de vôo, milhares de vidas podem ser ceifadas. 

Acabamos de vir da Europa, onde um MD-11, com 250, 300, 500 pessoas a 
bordo, era uma dos milhares de aeronaves circulando neste mundo. E quem 
cuida dessa segurança? Quem possibilita todo esse desenvolvimento da 
aviação? É o controlador de tráfego aéreo, que, escondido de todos, 
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desconhecido de todos, com a sua experiência, com a sua lucidez, com o seu 
treinamento, com a sua preparação psicológica, com o seu controle 
emocional, é capaz de assegurar as decolagens e os pousos de maneira 
segura. E- pasmem os senhores!- essa profissão, que nos Estados Unidos e 
na Europa é a segunda profissão mais bem-remunerada, no Brasil é a que 
tem uma das piores remunerações, exatamente porque o controle de vôo é 
exercido por pessoas que agem anonimamente perante a sociedade. Tenho a 
certeza de que 90%, 95% dos senhores parlamentares que estão aqui viajam 
até uma ou duas vezes por semana, de avião, e sequer se lembram ou 
pensam que a segurança do seu vôo está nas mãos de alguém desconhecido 
do público, escondido numa sala de radar ou numa torre de controle. 

É interessante observar que o desenvolvimento tecnológico tem 
possibilitado aos aviões quase voarem sozinhos, com equipamentos cada vez 
mais sofisticados. São capazes praticamente de pousar e decolar por meio de 
instrumentos, aparelhos precisos, mas se não houver um controlador de 
tráfego aéreo, todo esse equipamento não tem nenhum valor. 

Então, hoje, rendemos as nossas homenagens aos companheiros 
controladores de tráfego aéreo de todo o nosso Brasil, no seu dia. Estamos 
apresentando uma moção de aplauso, por intermédio desta Casa, que será 
encaminhada aos controladores de vôo do Estado de Minas Gerais, de modo 
especial àqueles que trabalham nos aeroportos de Confins e da Pampulha, 
que são os aeroportos controlados aqui em Belo Horizonte. Quero deixar aqui 
a lembrança e a gratidão de cada um de nós que utiliza esse serviço a cada 
viagem que faz. 

Pelo menos, quero lembrar aos senhores parlamentares, aos nobres 
colegas, que hoje tenho a lembrança de uma pequena gratidão a esses 
"anjos da guarda", que, escondidos, zelam pela nossa segurança e, mais do 
que isso, zelam pela segurança do nosso espaço aéreo, uma vez que o 
nosso Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo é 
também realizado pelos controladores de vôo. Se o nosso espaço aéreo for 
violado, haverá um controlador atento para identificar imediatamente e 
acionar o sistema de defesa. Fica aqui o nosso registro, ficam aqui as nossas 
congratulações e a nossa gratidão. Quando estou em qualquer aeronave 
voando, fico tranqüilo porque sei que no solo existe alguém cuidando de mim, 
cuidando da minha segurança, cuidando da minha proteção. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Ronaldo Canabrava . 
O Deputado Ronaldo Canabrava* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, público presente, dois motivos me trazem hoje a esta tribuna. 
Primeiramente, gostaria de cumprimentar os meus colegas Deputados 
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médicos pelo Dia do Médico, comemorado no dia 18. São homens 
competentes que estão salvando as nossas vidas, cuidando de nossas 
famílias, de nossos amigos. A vocês, colegas Deputados, o nosso abraço, 
que Deus os abençoe e que continuem sempre nessa maratona de salvar 
vidas. 

Outro motivo que me traz a esta tribuna é que, como vocês podem notar, no 
painel eletrônico, Ronaldo Canabrava, agora, é do PMDB. E eu não poderia 
deixar de bater à porta. Quando chegamos à casa de uma pessoa, a primeira 
coisa que fazemos é bater à porta. Assim foi o meu procedimento, vindo hoje 
aqui pedir licença aos meus amigos de bancada. Estou chegando e espero 
que a porta esteja aberta para que eu possa somar. 

O Deputado Antônio Andrade (em aparte)- É uma satisfação muito grande, 
Ronaldo, sua vinda para o PMDB, o que engrandeceu muito a bancada do 
nosso partido. Todos os Deputados que continuam no PMDB sentem-se 
imensamente honrados com sua filiação ao partido. Que você seja muito 
bem-vindo. Tenho certeza de que somará muito ao nosso PMDB, que tem um 
compromisso muito grande com o Estado e o povo mineiro. Seu 
comportamento nesta Casa, durante esses nove meses de mandato, só fez 
engrandecer este parlamento, demonstrando que V. Exa. é um Deputado que 
veio para defender o Estado, como o PMDB. Parabéns, seja muito bem-vindo. 

O Deputado Márcio Cunha (em aparte) - Deputado Ronaldo Canabrava, 
gostaria de, oficialmente, dar as boas-vindas a V. Exa. e dizer que, sem 
dúvida alguma, o processo de sua filiação foi o mais democrático possível, já 
que nós, da bancada, já havíamos estipulado que gostaríamos de conversar 
previamente a respeito da vinda de outros companheiros. V. Exa. sabe que 
nasci na cidadezinha de Cachoeira da Prata, perto da sua querida Sete 
Lagoas, e tenho todo o interesse naquela região. Quero, de público, dizer que 
realmente V. Exa. tratou os companheiros com fidalguia, com respeito. Agora, 
todos juntos iremos somar nessa gloriosa legenda do PMDB. 

Portanto, receba as minhas mais calorosas boas-vindas. Tenho certeza de 
que V. Exa. somará conosco na Bancada do PMDB. 

O Deputado Ronaldo Canabrava* - Agradeço ao Deputado Márcio pela sua 
gentileza. Quero dizer também que, quando pertencia ao PSC, defendia a 
posição atual do Governador Itamar Franco. Agora, como membro do PMDB, 
a minha posição é de apoio ao atual Governador. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, encerramos, nas últimas semanas, uma 
das mais importantes fases da atividade política, que foi a da organização dos 
partidos para uma disputa eleitoral. A de agora, com todo o seu contorno de 
complexidade e conteúdo de emoção, remete-nos às eleições do próximo 
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ano, quando estaremos escolhendo os Prefeitos e os Vereadores das cidades 
que aqui representamos. 

Na vida do político, essa é a experiência maior, a que exige análise correta 
do momento histórico e uma extrema capacidade para prever, prevenir e 
projetar situações, além da necessária rapidez nas ações que vão garantir o 
êxito dos objetivos traçados. 

A tudo isso deverá presidir a clareza das intenções, do mesmo modo que a 
liberdade democrática nos exige a postura firme das posições assumidas, 
mas também a lealdade de abrirmos espaço para que se conheçam as 
opiniões gerais, na certeza de que a política é o livre exercício da cidadania 
na busca do interesse de todos e do ideal de cada um. 

Temos consolidado nesta Casa, na convivência diária e permanente com os 
nobres colegas e mirando-nos no exemplo que nos oferece o Sr. Presidente, 
Deputado Anderson Adauto, uma prática política que nos guia desde a 
Câmara Municipal de Sete Lagoas, onde, por seis anos, procuramos 
corresponder à confiança de nossos conterrâneos. 

Ontem, como hoje, estamos absolutamente convictos de que só o diálogo 
pode romper barreiras, arregimentar forças, promover a união que nos 
propiciará a realização do ideário político que justifica nossa vida pública e dá 
substância a nossa atuação como representantes que somos de parcela 
expressiva da coletividade que até aqui nos conduziu. 

E nenhum cenário é tão amplo, propício e mais sagrado do que este 
representado pelo parlamento mineiro, onde a diversidade dos credos 
políticos e - por que não dizer? - o antagonismo de posições legitimamente 
defendidas provocam o necessário, e até mesmo imprescindível, embate das 
idéias e abrem todos os variados caminhos da liberdade para o pleno 
exercício da democracia. 

Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumpro, neste instante, o dever de 
comunicar a esta Casa, minha filiação ao PMDB. Essa decisão política traz 
para nós, além de novos e honrosos compromissos, toda uma carga de 
emoção que nos revela a própria história do glorioso PMDB de Sete Lagoas, 
a que pertencemos no início de nossas atividades partidárias e ao qual 
tivemos a oportunidade de dar a parcela de nossa colaboração como um dos 
membros de seu Diretório Municipal. 

Nosso ingresso nesse partido resultou de uma profunda e amadurecida 
análise, que respondeu afirmativamente ao convite a nós formulado pelos 
Exmos. Srs. Governador e Vice-Governador do Estado; pelo Presidente da 
Executiva Estadual do PMDB, Senador José Alencar Gomes da Silva; pelo 
ilustre Presidente desta Casa, Deputado Anderson Adauto; e pelos 
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companheiros Deputados, com os quais, a partir de hoje, teremos a alta 
responsabilidade de compartilhar decisões que atendam aos interesses 
maiúsculos de nossa agremiação, na sustentação política do Governo do 
ilustre e preclaro Governador Itamar Franco. 

Neste momento, permitam-nos dirigir uma palavra de enternecido 
agradecimento ao PSC, especialmente ao seu dinâmico Presidente, Dr. Vitor 
Nósseis, que, se abrigou nossa candidatura à Câmara Municipal de Sete 
Lagoas e, posteriormente, à Assembléia Legislativa do Estado, abriu-nos a 
porta para uma postulação que se viu vitoriosa e que, agora, com o seu 
descortino de político moldado nas exigências deste momento histórico, dá-
nos a oportunidade de buscar outros caminhos para atendermos às 
aspirações dos amigos, correligionários e do próprio povo de nossa terra. 

Sabe o ilustre homem público, em cujas idéias e ideais se vem nutrindo o 
glorioso PSC, que se honramos os postulados que justificam sua criação e 
norteiam sua atuação no cenário político nacional, como sigla respeitável de 
indeclinável compromisso cívico, também jamais nos afastaremos daquele 
dever social, pessoal e ético que forja o caráter dos que assim se dedicam, 
verdadeiramente, à causa pública, colocando o interesse coletivo - e as 
exigências da atividade política - além do interesse pessoal. 

Com o PMDB iniciamos agora uma nova fase na vida política de Sete 
Lagoas. Nunca a cidade viveu um clima tão ameno e favorável à prática 
partidária como o que preside a organização do PMDB, tendo-se em vista as 
eleições municipais de 2000. 

O partido, que conseguiu reestruturar-se e revitalizar-se e, certamente, 
dispõe de quadros para disputar a Câmara e a Prefeitura, já está contagiado 
pelo entusiasmo que antecede um pleito que definitivamente desenhará um 
novo cenário para vida institucional e abrirá novos horizontes ao exercício 
pleno da democracia, num município que aspira os ares da liberdade, que 
reclama por probidade administrativa e por lisura na ação pública, para 
garantir seu desenvolvimento social e econômico. 

Mais uma vez, o PMDB, por seu passado, que honra as tradições da 
política sete-lagoana; por seu presente, que representa a força do ideal 
consolidado na união de propósitos, e por seu futuro, que interpreta os 
anseios generalizados no compromisso de uma ação política de coletividade 
e promove o bem comum, eliminando os privilégios de grupos - mais uma 
vez, repetimos, neste misto de fé e de esperança que proclama a vitória -, 
estará respondendo "presente" à convocação de Sete Lagoas na construção 
de um futuro melhor para todos os sete-lagoanos. 

Gostaria de agradecer a todos os Deputados, principalmente Antônio Júlio e 
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Antônio Andrade, que me deram toda a cobertura, e dar um abraço pessoal 
em meu amigo e companheiro Presidente Anderson Adauto, por participar 
desse glorioso PMDB, do qual saí há cinco anos e ao qual hoje estou 
retornando. Graças a Deus, com o empenho dos companheiros 
peemedebistas, hoje o PMDB está nas mãos de sete-lagoanos. Evitamos 
uma grande catástrofe, porque uma coisa horrível poderia ocorrer lá, mas isso 
podemos dizer aqui. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, imprensa, amigos e amigas, não poderia silenciar-me, nesta 
tarde, em decorrência do nosso trabalho como membro curador desta Casa 
junto ao IEPHA. Há poucos dias, promovemos na Casa importantíssimo 
debate público para discutir o patrimônio histórico de Minas Gerais. Nesse 
debate, conseguimos reunir lideranças históricas de Minas Gerais, buscando 
sempre a preservação do que Minas Gerais possui, e temos encontrado eco 
nas mais importantes cidades históricas do Estado e do Brasil. 

Gostaria, nesta tarde, de registrar, com muita alegria, que minha terra natal 
recebeu, no dia 8 de outubro passado, a presença do Secretário da Cultura, 
Prof. Ângelo Oswaldo, quando oficialmente inaugurou, na cidade de Ouro 
Fino, o Museu de Artes Sacras, o único da nossa região sul-mineira, nas 
comemorações do aniversário da Paróquia de São Francisco de Paula de 
Ouro Fino. O evento contou com a presença de autoridades locais e 
regionais, bem como com a de todos os Vereadores das Câmaras Municipais 
vizinhas e de autoridades educacionais. O museu, instalado nos salões da 
torre da Igreja de São Francisco de Paula, é composto por mais de 100 
peças, imagens de escultura, alfaias, paramentos, mobiliários, documentos, 
quadros e fotos, que registram, com fidelidade, os 250 anos dessa história de 
intensa religiosidade do povo da Paróquia de São Francisco de Ouro Fino. 
Não poderia deixar de formular esse registro junto a meus pares neste 
Plenário, visto que, na condição de membro da Comissão de Educação, bem 
como membro do IEFHA, vejo-me investido da honrosa tarefa de acompanhar 
e incentivar ações que resultem na preservação e conservação do patrimônio 
histórico de Minas Gerais. É esse desafio que nos está sendo colocado, 
exigindo de todos nós verdadeiro exercício de cidadania, buscando a 
formação de uma consciência coletiva, que atue efetivamente na manutenção 
da memória de gerações inteiras que se dedicaram à construção do nosso 
patrimônio histórico, artístico e cultural. Aliás, acredito ser oportuno ressaltar 
que, no debate público, realizado nesta Casa, em setembro último, atendendo 
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a nosso requerimento, ficou patente a necessidade de conjugar os esforços 
de todos os segmentos organizados da sociedade para a preservação do 
patrimônio histórico e cultural que é, sem dúvida alguma, o ponto de 
referência, a identidade de um povo. 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Meu caro Deputado, quero 
cumprimentar V. Exa., não apenas por seu pronunciamento hoje, na tribuna 
da Assembléia, mas, sobretudo, pelo seu trabalho na Comissão de Educação, 
pelo seu empenho na defesa do patrimônio histórico e artístico de Minas 
Gerais. Tenho tido a oportunidade e a felicidade de poder estar a seu lado, 
acompanhando seu trabalho, em alguns momentos definidores do mesmo. 
Participei do seminário sob a liderança de V. Exa., quando contamos com a 
presença de organizações não governamentais, representantes do Poder 
Executivo e, também, a colaboração do Poder Legislativo, para que, com a 
união dos esforços de todos os mineiros, do poder público, do setor privado e 
demais áreas, possamos cumprir essa tarefa fundamental, compromisso que 
temos com o povo de Minas Gerais: preservar o patrimônio histórico e legar 
às futuras gerações, a nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos esse 
patrimônio. 

Minas Gerais tem, mais do que qualquer outro Estado do Brasil, esse 
compromisso e obrigação. O maior patrimônio tombado do Brasil localiza-se 
em Minas Gerais. É difícil estabelecer o percentual, mas há quem diga que 
algo em torno de 50% do patrimônio tombado do Brasil localiza-se em Minas 
Gerais. Essa é uma responsabilidade nossa. Chegou a vez da nossa 
geração. Seguindo o exemplo de Rodrigo de Melo Franco de Andrade, 
devemos assumir, como responsabilidade nossa, a preservação do nosso 
patrimônio histórico. 

Cumprimento V. Exa. e lembro que esse é um esforço que está acima de 
quaisquer outras questões. No Governo passado, tive oportunidade de 
acompanhar isso. É um compromisso pessoal de toda a minha vida, pela 
minha formação profissional, como professor da universidade, exatamente 
nessa área e, também, dando prosseguimento, como ex-Secretário de Estado 
da Cultura, pudemos desenvolver um trabalho longo nesse sentido. Lembro, 
rapidamente, o Projeto Minas para Sempre, em colaboração com o IEPHA e 
com a CEMIG, responsável pela preservação de uma parcela considerável de 
nosso patrimônio. Também, na chamada Lei Robin Hood, quando uma 
parcela de ICMS era destinada a estimular as Prefeituras que têm um 
compromisso com sua população de tombar seu patrimônio histórico, 
ganhando, com isso, repasse maior de ICMS para seus municípios. 

Outro exemplo importante, a lei estadual de incentivo à cultura, que tive a 
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honra e o privilégio de, em nome do Governo de Minas Gerais, poder 
encaminhar a essa Assembléia Legislativa, lei regulamentada e que, hoje, é 
usada para vários projetos culturais do Estado e, também, para a preservação 
do nosso patrimônio. Esperamos que o Governo de Minas mantenha esse 
compromisso com a população para que possamos preservar nosso 
patrimônio. Meus parabéns. V. Exa. terá sempre meu apoio e solidariedade 
na sua luta. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço a manifestação de V. Exa., 
Deputado Amilcar Martins, que, sem dúvida, como Secretário de Estado, 
muito contribuiu para a formação da cultura, da história e do patrimônio de 
Minas Gerais. V. Exa. tenha a certeza de que este modesto Deputado tem em 
V. Exa. um homem correto, que sempre cuida das coisas importantes que 
Minas possui. 

Quero, na oportunidade, registrar em nome da população de Ouro Fino, 
sinceros agradecimentos ao Secretário Ângelo Oswaldo, que reservou 
espaço exclusivo em sua concorrida agenda para prestigiar as solenidades 
que assinalaram a inauguração do Museu. 

Ainda em nome da população de Monte Sião, que, com muita honra, 
escolheu-me como seu representante nesta Assembléia, quero também 
agradecer a visita honrosa de S. Exa., no último dia 10, àquela cidade. 

Da mesma forma, quero cumprimentar o Prof. Flávio Carsalade pela grande 
competência com que tem dirigido o IEPHA. 

Aproveito para congratular-me com toda a nossa gente de Ouro Fino, na 
pessoa do Prefeito José América Buti, do padre José Donizeti Moreira e do 
Prof. Célio Galvão Monteiro, Presidente do Museu, que muito se empenharam 
para que a iniciativa de criação do Museu fosse levada a efeito, alcançando o 
êxito de sua instalação nos salões de nossa igreja-mor. 

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de aliar-me aos 
cumprimentos que V. Exa. faz ao Secretário de Cultura deste Estado, Dr. 
Ângelo Oswaldo. Em nome da nossa cidade de Montes Claros, da mesma 
forma como V. Exa. o faz em nome da sua Ouro Fino, também queremos 
cumprimentar e agradecer ao Secretário pelo início de um trabalho 
extremamente importante, que é a recuperação de um casarão, hoje 
pertencente à UNIMONTES, que vai se transformar na Casa da Cultura, na 
Casa do Museu de Montes Claros, num centro de estudos e aperfeiçoamento 
da UNIMONTES. É um casarão de 133 anos, construído para ser o primeiro 
ginásio de Montes Claros e, depois, a primeira escola normal e o primeiro 
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Casarão está em ruínas, desabando, e esse Secretário, a quem não conheço 
pessoalmente, mas sei que é um homem sensível, deu o primeiro passo, 
associou-se à comunidade e, posteriormente, vieram outras ações de ilustres 
montes-clarenses, como o Dr. Walduck Wanderley, para podermos recuperar 
esse casarão, uma obra orçada em quase R$1.000.000.000,00. 

Aproveitando essa oportunidade, não poderia deixar de fazer coro com as 
homenagens que V. Exa. faz, agradecendo de público ao Secretário de 
Cultura desse Estado, pela sensibilidade e pelo trabalho que teve de 
recuperação do maior símbolo da cultura de Montes Claros, que é o Casarão 
da Fafil. Muito obrigado. 

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Realmente, V. Exa. tem razão ao ratificar 
as nossas palavras, quando são dirigidas ao nosso caríssimo Secretário, 
Prof. Ângelo Oswaldo, que tem traçado os destinos de Minas Gerais num 
trabalho histórico, permanente e determinado. É um homem culto, 
inteligentíssimo e não tem medido esforços para resgatar o lugar que Minas 
Gerais tanto merece. 

Concluindo, quero reiterar as minhas palavras proferidas nesta tribuna em 
outra ocasião, conclamando todos os segmentos representativos de nossa 
enorme diversidade cultural para, ao lado do Governo do Estado de Minas 
Gerais, apresentar a sua valorosa contribuição nesta árdua empreitada de 
assegurar àqueles que nos sucederão a integridade da riqueza que 
recebemos dos nossos antepassados, preservando a identidade histórica das 
Minas Gerais. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas 

presentes nas galerias, imprensa, voltamos a esta tribuna para, neste 
momento, prestarmos uma homenagem à classe médica de Minas Gerais. 
Como um de seus componentes, apesar de ter um desdobramento de 
atividade política em minha vida, quero me dirigir a todos os médicos de 
Minas Gerais, para lhes prestar uma homenagem pelo reconhecimento dos 
trabalhos prestados, envolvidos com a vida, buscando a saúde do ser 
humano. Nesse sentido, queremos, nesta tarde, fazer algumas reflexões 
sobre as atividades desse profissional, para que sejam analisadas pelos Srs. 
Deputados e por todo o povo de Minas Gerais. 

O médico cuida da saúde, como todos sabem. O conceito de saúde é um 
estado de perfeito bem-estar biológico, psíquico, social e cultural, com 
ausência de doenças. Ultimamente, a expressão "ausência de doenças" foi 
retirada do conceito da Organização Mundial de Saúde. Por quê? Há aí um 
lado político que envolve o conceito de saúde. 
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Temos a cidadania prevista na política. O ser humano está exposto ao meio 

ambi~nte natural, à ecologia. Mas existe uma ecologia muito mais complexa, 
que e a ecologia social, a distribuição de pessoas de diferentes camadas 
sociais, convivendo num determinado território urbano ou rural, dentro de 
condições ambientais sociais completamente diferentes. Se projetarmos, na 
tela da nossa memória, um bairro de Belo Horizonte, onde vemos edifícios 
luxuosos, com toda a eletrônica à disposição da segurança, tendo ao seu 
redor muitos miseráveis em favelas, isso é a ecologia social. É uma 
distribuição de renda perversa num país do Terceiro Mundo, que também é 
vítima dessa globalização. Dessa distribuição injusta não têm culpa o 
Presidente da República, a maioria dos Governadores e todos os 
administradores políticos do País. Esse problema está marchando para o 
século XXI e precisa ser refletido. Nesse contexto, gostaria de fazer a reflexão 
do médico, como ator desse cenário multiforme, em que tem de manter a 
saúde do ser humano. 

O ser humano tem várias dimensões: a psíquica, a biológica, a física, a 
social, que é esse contexto complexo da convivência humana, em que há 
uma cobrança imensa da cidadania, da cidadania constitucional, que tem uma 
Constituição prolixa e paternalista, que protege a todos formalmente, apenas. 
Na prática, não acontece, porque não temos dinheiro, principalmente desse 
mercado financeiro selvagem, para bancar a saúde de cada ser humano. 
Esse médico é um ator, no cenário de seu consultório, onde conhece todos os 
problemas do ser humano, revelados pela anamnese - um levantamento da 
história da doença. Muitas vezes, a doença do paciente é mais de cunho 
psíquico, vivencial e existencial do que, propriamente, orgânico. Isso 
acontece com 80% das doenças. Esse médico, que vive nessa dimensão e 
nesse cenário múltiplo, tenta sobreviver como qualquer trabalhador comum, já 
que foi jogado na vala comum. Já não existe aquele lugar especial do médico, 
em que ele compõe o trinômio cientista, sacerdote e artista, já que a 
medicina, por si só, é a ciência e a arte de curar raramente, de aliviar, 
sempre, e de consolar, às vezes. O médico tem sofrido muito, e, muitas 
vezes, a classe médica não tem estado coesa. Neste momento, gostaria de 
dizer, alto e bom som, que Minas Gerais está saindo à frente, dando um 
exemplo. Nesta segunda-feira, na Associação Médica de Minas Gerais, 
houve, durante a tomada de posse do novo Presidente, um manifesto 
conjunto do Sindicato dos Médicos, do Conselho Regional de Medicina e da 
Associação Médica de Minas Gerais, e foi fundada a Ordem dos Médicos do 
Brasil. Esse é um movimento que se inicia, para dar aos médicos condições 
de exercer sua profissão com dignidade, pois, com essa globalização, 
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situação de caos social e econômico, o médico está sucumbindo e perdendo 
aquele lugar tradicional que sempre mereceu. Portanto, queríamos dizer que 
esse médico é também um ser humano e, assim, está sujeito às mesmas 
mazelas e problemas de seus pacientes, tendo que conviver em um cenário 
complexo, com uma seguridade social ainda mal definida pela Constituição, 
sem haver uma separação entre assistência social, previdência e saúde. 
Sendo assim, o Governo nunca tem dinheiro para destinar à saúde. Além 
disso, temos um sistema perverso, o SUS. Perdoem-me os socialistas que o 
inspiraram e o próprio Congresso Nacional. A implantação do SUS foi 
louvável do ponto de vista da utopia pura, sem a convivência prática com as 
necessidades diárias do nosso povo, mas precisamos de uma política de 
saúde, em que tenhamos definido, na seguridade social, o papel da saúde, 
constitucionalmente, ou seja, ele tem que ser especificado para que haja um 
financiamento específico do cidadão, talvez por meio de uma poupança ou de 
uma ação paternalista do Governo, que irá assistir as pessoas realmente 
classificadas como indigentes. A saúde que está se prestando neste País é 
perversa e discriminatória, discriminando o próprio profissional. Haja vista o 
grande número de faculdades existentes que não são compatíveis com a 
necessidade do País, não estão inseridas dentro do conceito de cidadania. 
Precisamos de uma reforma no que tange ao ensino médico no Brasil, pois 
esse profissional tem que estar em condições de exercer plenamente a 
saúde, conhecendo o aspecto social e previdenciário do doente. Nesse ponto, 
temos que reconhecer que o programa de saúde da família é bem-vindo, mas 
o SUS precisa ser repensado para buscarmos soluções para assistir os 
pacientes dignamente, pelo menos nos casos de urgência. Vou citar aqui uma 
estatística perversa: no caso de 70% das doenças cardiológicas, de natureza 
complexa, com indicação cirúrgica, os pacientes não conseguem ser 
internados e morrem por falta de assistência médica, já que não chegam, no 
tempo devido, a um hospital que possa atendê-los convenientemente. 

Muitas vezes, a própria imprensa - e não faço uma crítica absoluta, mas 
relativa - precisa repensar como criticar o profissional da saúde, porque 
notamos a tendência de que o erro médico dá ibope. No entanto, a cura, o 
alívio, o consolo são anônimos. Então, estamos nesta tribuna, a fim de prestar 
homenagem a esses médicos, a esses heróis anônimos, que cumprem a arte 
de curar, de consolar com habilidade e consciência as mazelas do ser 
humano, como reconhecimento por tudo que têm feito por Minas Gerais. Aos 
médicos colegas parlamentares, os nossos parabéns, que Deus os abençoe, 
que continuem inspirados na ciência que aprenderam para continuar o seu 
trabalho como políticos, já que o povo lhes confiou uma missão talvez bem 
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maior, pois, segundo Aristóteles, a política é o bem maior. Acredito que o 
político, sendo médico, conhece muitas mazelas, mas as mazelas da 
cidadania, num país que promete um paternalismo total, com uma 
Constituição prolixa, em que há de tudo. Parece até um verdadeiro céu, mas, 
na verdade, existe uma discriminação perversa entre ricos e pobres. Gostaria 
de fazer um alerta para - quem sabe? -, em pouco tempo, o País convocar 
uma Constituinte que, de fato, promova reformas, porque as nossas reformas, 
apesar dos esforços do Presidente Fernando Henrique, não têm acontecido, 
porque são morosas. 

Por isso e por outros motivos, gostaria de abraçar todos os médicos de 
Minas Gerais não só em meu nome, mas também em nome dos médicos 
desta Casa. 

Aproveitando a oportunidade, gostaria de ler um requerimento que recebi do 
Presidente da Associação dos Municípios do Noroeste de Minas Gerais -
AMNOR -, Prefeito de Vazante, que, há poucos dias, aqui esteve para 
debater as reformas municipais que estão sendo elaboradas na Câmara 
Federal, além das conseqüências de tais reformas para os municípios. Para 
nossa tristeza, encaminhou-nos este ofício:(- Lê:) 

"Sr. Deputado, recebemos nesta data o Ofício n° 1.121/99, da Direção-
Geral do DER-MG, comunicando decisão no sentido do recolhimento imediato 
dos equipamentos entregues à AMNOR, através do Convênio n° APC-
7.26.01/94, para execução de obras públicas viárias municipais. 

À exceção da retroescavadeira Case- 1981 - ER0-037-7, que se encontra 
em estado precário, os equipamentos apresentam boas condições de 
conservação e acham-se em atividade, prestando serviços nos diversos 
municípios da região. A AMNOR não pode deles prescindir em razão da 
indisponibilidade de equipamentos na maioria dos municípios e pelo fato de 
serem indispensáveis à execução de obras de infra-estrutura e de modo 
particular à recuperação e conservação das estradas vicinais, sem o que se 
torna difícil e mais oneroso o escoamento da produção da região . 

O recolhimento desses equipamentos trará prejuízos irreparáveis ao 
Noroeste. A AMNOR não dispõe de recursos para renovar sua frota e 
tampouco têm os municípios que a integram condições de fazer investimentos 
na aquisição de equipamentos da espécie. 

Permitimo-nos anotar, de outra parte, que a medida não guarda coerência 
com os propósitos anunciados pelo eminente Governador Itamar Franco de 
apoiar o associativismo e de fortalecer as associações microrregionais. A 
exemplo de outras associações, a AMNOR precisa continuar contando não só 
com os referidos equipamentos, mas também com equipamentos novos para 
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atender às demandas da região. 

Diante desses fatos, vimos encarecer o necessário apoio de V. Exa. junto 
ao Governo do Estado de Minas Gerais no sentido de que a direção do DER-
MG reconsidere a decisão adotada e autorize a renovação imediata da 
cessão de uso dos equipamentos. 

Certos de que o assunto merecerá tratamento especial desse Gabinete, 
reafirmamos a V. Exa. protestos de respeito e admiração". 

Portanto, é um ofício que tem vários similares na Casa, de todas as 
microrregionais do Estado; 85% a 90% dos municípios são pequenos e 
assistidos por essas patrulhas mecânicas, administradas por seus gestores, e 
aqui há essa lamentação da falta de sensibilidade do Governador Itamar 
Franco. Ainda que queira deixar a critério do DER, a forma de se fazer as 
coisas é traumática. Ele não avisou previamente, os serviços estão em 
andamento, e as patrulhas estão sendo retiradas. 

Aqui fica o nosso protesto. Gostaríamos, Sr. Presidente, que V. Exa. nos 
apoiasse, elaborando formalmente um apelo ao Sr. Governador, para que 
resolva o problema desses 853 municípios de Minas Gerais, na sua maioria 
pe~uenos e que precisam do cuidado e da atenção do Governo. 

E por isso, caros companheiros, que muitas vezes a Assembléia Legislativa 
fica parada. Porque governar é a arte de conciliar conflitos e interesses e pôr 
em marcha o Estado e o município, que é o capilar que está distante. O 
capilar já é pequeno, mas os Municípios mineiros são muitos, principalmente 
com a emancipação nos últimos 12 anos. 

Fazemos esse apelo também aos nossos colegas Deputados, no sentido de 
que os líderes desta Casa e do Governo possam se sensibilizar para que se 
dê a atenção devida aos municípios. 

Lamentavelmente, agora não vamos mais ter a SEAM - embora desta 
tribuna vamos defender de unhas e dentes a sua manutenção - a qual é o 
canal de comunicação real entre os pequenos municípios e o Governo. Muito 
obrigado. 

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

vinda a esta tribuna é tão-somente para relatar os acontecimentos de 
domingo passado relacionados ao PMDB de Minas Gerais, com convenções 
na maioria dos municípios onde o nosso partido está consagrado, organizado, 
para nossa legenda se preparar para as eleições do ano que vem. 

É importante realçar um trabalho que vem sendo feito pela executiva de 
nosso partido, a qual tenho a honra de integrar, como também o ilustre 
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Deputado Antônio Andrade, Líder nesta Casa, e o nosso Presidente, sendo o 
Deputado Anderson Adauto Secretário-Geral do partido, para não dizer de 
outros companheiros valorosos de nossa executiva. 

É um trabalho que vem sendo feito ao longo dos últimos anos para que o 
PMDB se organize e efetivamente mostre sua força. Vínhamos percebendo 
que todas as pesquisas demonstram que o nosso partido, quando não está 
em primeiro, está, pelo menos, em segundo lugar na preferência dos belo-
horizontinos. Entretanto, os resultados eleitorais são destoantes desses 
dados. Assim, coube a muitos de nós, do PMDB, reorganizar o partido, 
mostrar, especialmente a nossos companheiros, que efetivamente essa sigla 
é importantíssima e que todos precisamos contar com o companheirismo, a 
sensibilidade e a participação de todos. 

Não foi diferente, portanto, neste domingo, quando fizemos uma grande 
festa cívica do nosso PMDB, especialmente, gostaria de dizer, do nosso 
PMDB em Belo Horizonte. Fomos os primeiros signatários de uma proposta 
de candidatura própria do PMDB para o ano 2000, exatamente, Sr. 
Presidente, porque, ao fazermos uma contabilidade da nossa participação 
nas últimas eleições, conseguimos perceber que o PMDB teve, não na última, 
mas nas últimas eleições, uma participação ainda tímida em relação ao 
tamanho e à importância do nosso partido. 

O PMDB coligou-se ao PSB, e elegemos o atual Prefeito, Célio de Castro, 
arregaçando as mangas num momento em que o candidato contava apenas 
com pífios 2%, salvo melhor juízo, de intenção de voto nas pesquisas. 
Naquele momento, o PMDB decidiu-se por essa coligação, e elegemos Célio 
de Castro. Mas agora, para o ano vindouro, acreditamos que é a vez e o 
momento do PMDB. E é nesse sentido, Sr. Presidente, que fomos um dos 
primeiros a levantar a voz do PMDB em Belo Horizonte, para mostrar a 
importância da candidatura própria. Naquela oportunidade, muitas pessoas, 
até mesmo do meu partido, olharam com desconfiança para essa nossa tese, 
pensando, às vezes, que eu estava lançando uma propositura pessoal, como 
candidato a Prefeito. Não sou candidato a Prefeito. Não me interessa ser 
candidato a Prefeito no ano 2000. Mais para a frente, sim. Nunca escondi, 
como Vereador por 16 anos nesta cidade, que muito me honraria, sem dúvida 
alguma, chefiar o Executivo da nossa querida Belo Horizonte. Hoje o meu 
objetivo político é outro. É, principalmente, mostrar a importância do nosso 
partido para as eleições de 2000. E é nesse sentido que consagramos, nas 
nossas zonais, essa tendência que hoje é prática, objetiva, da candidatura 
própria no ano que vem para a Prefeitura de Belo Horizonte. 

Portanto, posso afiançar aos senhores e aos companheiros, não só do 
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nosso partido, mas a todos aqueles interessados no processo eleitoral de 
Belo Horizonte, que o PMDB terá candidatura própria e que, portanto, é essa 
a nossa intenção, é esse o nosso desejo, será esse o nosso trabalho. 

O Deputado João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Márcio Cunha, 
quero cumprimentar V. Exa., e o PMDB também, pela resistência que esse 
partido exerceu neste País e pela sua função no cenário político brasileiro, 
que é da maior importância. O PMDB, ao que me consta - posso estar 
enganado -, é o maior partido brasileiro ainda. Mas este aparte é, 
fundamentalmente, para fazer um registro quanto à minha estranheza, porque 
me parece que, na semana passada, quando estava no meu gabinete, mais 
ou menos às 8h30min, 9 horas da noite, com o televisor ligado, assisti ao 
horário político gratuito, e estava lá o programa do PMDB. Como é um partido 
pelo qual tenho muita simpatia, tive o empenho de assistir ao programa todo. 
E qual não foi a minha surpresa e, mais do que isso, a minha estranheza ao 
ouvir o Michel Temer, Presidente da Câmara Federal, do PMDB, dizer que, 
não sei se ele, Michel Temer, ou o PMDB, está criando a figura do Imposto de 
Renda Negativo: aquele cidadão que apresentar declaração de Imposto de 
Renda e não tiver nada a pagar vai receber. Falou isso com todas as letras. 
Até me belisquei para ver se não estava enganado, se estava sonolento, mas, 
apesar de ser noite, não era a minha hora de dormir, então, me surpreendi 
com essa informação passada assim, em âmbito nacional, em rede de 
televisão, pelo Michel Temer. Disse que vai ser criado o Imposto de Renda 
Negativo, para dar dinheiro àquele contribuinte que não tiver obrigação de 
pagar Imposto de Renda. Não entendi e tenho a certeza de que o Brasil 
inteiro não entendeu. Já conversei com várias pessoas, e esta seria uma 
oportunidade importante para informar a população brasileira sobre o que 
significa Imposto de Renda Negativo. 

Em um país de excluídos, o fato de o Imposto de Renda pagar ao 
contribuinte que não tiver nada a declarar vai ser uma festa para a qual eu 
não sei se o País estará preparado. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Quero apenas dizer ao Deputado João Paulo 
que, infelizmente, o nosso partido tem cometido uma série de equívocos. Um 
deles, sem dúvida alguma, Deputado João Paulo, é a prática perniciosa, 
equivocada, dos nossos companheiros em nível federal, que insistem em 
apoiar o Governo Fernando Henrique. Sou daqueles que praticam, com 
muitos dos companheiros, oposição ao Governo Fernando Henrique. 
Infelizmente não temos tido uma prática uníssona no partido em relação a 
uma série de questões, como, por exemplo, essa levantada por V. Exa. 

Sou um dos fundadores do PMDB de Belo Horizonte. O PMDB é o único 
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partido a que pertenci. Tenho dito sempre que não serei eu que vou sair do 
meu partido. Vou lutar dentro dele. Quando vejo notícias de que o nosso 
Governador Itamar Franco poderá deixar o partido caso não haja uma 
conscientização do PMDB nacional no que se refere à relação com o Governo 
Federal, sinceramente, com todo respeito, não concordo com a opinião do 
nosso Governador. Sempre insisti nisso: se o nosso partido tem erros, temos 
que aqui denunciar e lutar dentro dele. Não sou eu que tenho que sair do 
partido, mas sim aquelas pessoas que estão denegrindo a nossa imagem e 
que não estão de acordo com os ditames do nosso partido. Não somos nós, 
que ajudamos, com tanta dificuldade, com tantas lágrimas, a escrever a 
bonita história do nosso PMDB, que temos que sair dele, mas aquelas 
pessoas que, infelizmente, não compreendem a grandeza e a importância do 
espírito ideológico do nosso partido. Muito obrigado, Presidente. 

2a Parte (Ordem do Dia) 
1a Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência 

passa à 2a Parte da reunião, com a 1 a 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. 

Questões de Ordem 
O Deputado Hely Tarqüínio- Solicito o encerramento da reunião por falta de 

número regimental. 
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada 

para recomposição de "quorum". 
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai determinar que se 

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

O Sr. Secretário (Deputado Márcio Kangussu)- (-Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 28 Deputados e há 18 

parlamentares em comissões, perfazendo um total de 46 parlamentares. 
Portanto há "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Fiscalização Financeira -
rejeição, na 18a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 735/99, do 

~ Deputado Arlen Santiago, e 782/99, do Deputado Alencar da Silveira e outros, 
ficando prejudicado o Requerimento n° 781/99, do Deputado Alberto Bejani; 
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do Trabalho - aprovação, na 23a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 
465/99, do Deputado Ambrósio Pinto; 486/99, do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira; 500 e 508/99, do Deputado Aílton Vilela; 501/99, do Deputado 
César de Mesquita; e 516/99, do Deputado João Leite; e dos Requerimentos 
n°s 758 e 774/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 770/99, da Deputada 
Elaine Matozinhos; 783/99, do Deputado Doutor Viana; e 786 e 787/99, desta 
Comissão; de Turismo - aprovação, na 19a Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos n°s 687/99, do Deputado Marco Régis, 731/99, do Deputado 
Dalmo Ribeiro Silva, 736/99, do Deputado Arlen Santiago, e 772/99, da 
Deputada Elbe Brandão(- Ciente. Publique-se.). 

Despacho de Requerimentos 
- A seguir, o Sr. Presidente defere, nos termos do inciso XXV do art. 232 do 

Regimento Interno, requerimento do Deputado Durval Ângelo e outros, 
solicitando a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para, no 
Prazo de 120 Dias, Investigar o Processo de Ajuste e as Transformações no 
Sistema Financeiro Público Estadual na Década de Noventa, com Destaque 
para a Privatização do BEMGE. 

Votação de Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial sobre a Indicação, Feita 

pelo Governador do Estado, do Nome da Professora Lúcia Helena Gonçalves 
Teixeira para Integrar o Conselho Estadual de Educação. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. O parecer teve sua discussão 
encerrada na reunião ordinária de 5 de outubro. Com a palavra, o Deputado 
Hely Tarqüínio, para encaminhar a votação do parecer. 

O Deputado Hely Tarqüínio*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos tecer 
alguns comentários acerca da Mensagem n° 51/99, vazada nos seguintes 
termos: "Sr. Presidente, em cumprimento ao disposto no art. 62, XXIII, "b", da 
Constituição do Estado de Minas Gerais, submeto à aprovação desta 
Assembléia Legislativa o nome da Profa. Ora. Lúcia Helena Gonçalves 
Teixeira para integrar o Conselho Estadual de Educação. Na oportunidade, 
renovo a V. Exa. os protestos de elevada estima e consideração. Governador 
Itamar Franco". 

O Governador encaminha a esta Casa a mensagem supracitada. A referida 
senhora já foi avaliada, por uma comissão especial, para compor o Conselho 
de Educação. Estamos nesta tribuna apenas para levantar discussões sobre 
indicações do Sr. Governador do Estado. De seu foro íntimo, de suas 
necessidades políticas, nasce um nome para compor o Conselho de 
Educação. Logicamente, aqui verificando na documentação, a professora 
cumpre todos os requisitos necessários para fazer parte desse egrégio 
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Conselho que fiscalizará e normatizará a educação no Estado, de acordo com 
as instruções do MEC, já que somos um Estado federado. Verificamos que a 
professora é graduada, preenche todos os requisitos exigidos para compor o 
Conselho, e não seria o PSDB que estaria contra a indicação do Sr. 
Governador do Estado, até porque reconhecemos na professora todas as 
qualidades e virtudes necessárias para o exercício de um cargo de tão alta 
relevância. 

Mas a Oposição levanta a discussão exatamente para compor o quadro 
contraditório, para, por mais perfeita que seja a indicação, encontrar alguma 
coisa que possa desaboná-la. Muitas vezes existe um critério meramente 
político, por meio do qual o coeficiente pessoal de alguém, pertencente à 
máquina administrativa, indica uma pessoa apenas para realizar as vontades 
políticas de um partido ou pela mera vontade do Governo. 

O Conselho de Educação tem que ser o mais isento possível, porque a 
educação é a mola mestra, é o pilar fundamental para que Minas Gerais e 
todo o Brasil possam ser bem estruturados. Em todas as reuniões que se 
fazem nesta Casa, em todas as reuniões que acontecem nas comissões 
temáticas e especiais, quando se analisa algum problema da convivência 
humana, com relação aos indicadores sociais, com relação aos problemas 
que surgem, temos sempre uma via final comum, que é a estrutura. O 
problema é estrutural, o gargalo é estrutural. E para esse gargalo estrutural só 
há uma solução, que é a educação do povo. O País, não digo Minas Gerais 
ou o Sudeste, ainda convive com uma população de cerca de 32% de 
analfabetos, que não sabem escrever, não sabem ler, não sabem passar sua 
mensagem. E a linguagem é a coisa mais importante, ou seja, a educação é o 
principal sustentáculo existencial de qualquer ser humano, sua independência 
está calcada na educação que tem. Um povo se mede pela educação de suas 
crianças, principalmente. Hoje está se admitindo que entrem na escola com 
seis anos, porque nos países do Primeiro Mundo já existem crianças 
dominando computadores com cinco anos. 

Então vejam a seriedade de se indicar criteriosamente uma pessoa para o 
Conselho de Educação. É por isso que precisamos obedecer à melhor forma 
dos critérios relacionados. Não digo que queremos uma educação perfeita, 
porque isso não existe, mas temos que persegui-la e entender que, no Brasil, 
de 15 anos para cá, todos os políticos, principalmente nos municípios - os 
Prefeitos -, estão fazendo esforços para matricular o maior número de 
pessoas. 

Quero prestar uma homenagem ao Governador Eduardo Azeredo, que 
recebeu prêmios internacionais pela qualidade da educação de Minas Gerais, 
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e não foi apenas um, mas vanos. Esperamos que o Governador Itamar 
Franco também consiga receber da UNICEF e de outras entidades 
internacionais prêmios para coroar os esforços dos professores de Minas 
Gerais, que não receberam seu 13° salário até hoje, e não há previsão para 
recebê-lo este ano. É com esse espírito crítico, mas construtivo, que 
entendemos as dificuldades de caixa do Governador atual, que ficou 
complicado devido à moratória decretada. Hoje o Sr. Armínio Fraga não virá a 
Minas Gerais, porque montou-se verdadeira torre de babei em torno das suas 
declarações, que, do ponto de vista político, não deviam ter sido feitas, mas 
são corretas do ponto de vista técnico. Foram inoportunas do ponto de vista 
político, mas são reflexões que acontecem e que vão repercutir na educação 
do nosso Estado, e já estamos com um déficit em caixa para a educação e 
para a saúde. 

Queremos dizer aos nossos parlamentares que precisamos, sim, de 
pessoas da qualidade dessa professora, que obedece a todos os critérios, é 
uma louvável indicação, e não é o PSDB que criará dificuldades para que seja 
aprovado, nesta Casa, o nome dela. Portanto, queremos apenas expressar 
nossa posição neste momento e encerramos nossa palavra. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, 

imprensa, público presente, telespectadores da TV Assembléia, gostaríamos 
de encaminhar a votação da indicação da Profa. Lúcia Helena Gonçalves 
Teixeira para integrar o Conselho Estadual de Educação. Já temos o parecer, 
que respeitamos, da Comissão Especial constituída para apreciar a indicação. 
A professora passou por uma sabatina nessa Comissão Especial. Gostaria, 
especialmente, de dizer da importância desses instrumentos que a 
Assembléia Legislativa dispõe para conhecer, conversar e sabatinar as 
pessoas que são indicadas pelo Governador do Estado. Isso é algo 
importante para o Poder Legislativo, que não deve abrir mão das suas 
prerrogativas, dadas pelo povo mineiro. 

Tivemos oportunidade de ouvir, hoje, pela imprensa, o apelo do Governador 
do Estado, para que a Assembléia Legislativa o respeite. Consideramos que a 
Assembléia Legislativa e os Deputados é que devem merecer, por parte do 
Poder Executivo, o respeito que esperamos em relação à autonomia e à 
independência que o Poder Legislativo precisa ter para exercer o seu papel 
no Estado democrático. Lamentavelmente, acompanhamos, reiteradas vezes, 
não apenas pelo Chefe do Executivo, mas também pelos seus assessores e 
Secretários, o desrespeito ao Poder Legislativo. Este Poder deve ter todas as 
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condições para, em nome do povo de Minas Gerais, exercer o seu papel 
fiscalizador. Por isso estamos aqui, na Assembléia. 

Além do trabalho que temos no Plenário, estamos prontos para encaminhar 
a votação e aguardar as outras matérias que estão na pauta da reunião de 
hoje. Estamos prontos também para a votação, sem abrir mão de que, para 
votar, é necessário e democrático que haja uma discussão de todos os 
projetos da pauta. Todos os assuntos da pauta de hoje merecem dos 
Deputados e Deputadas um cuidado, para votarmos com entendimento e 
conhecimento, após um debate democrático entre os Deputados. 

Gostaríamos de encaminhar favoravelmente a votação da indicação da 
professora, especialmente apoiado no parecer da Comissão Especial que a 
sabatinou. Depois de termos examinado o currículo da professora, 
considerada altamente qualificada pela Comissão, devido a seus cursos e 
trabalhos publicados, de alto nível, iremos corroborar a decisão da Comissão 
Especial, que, inclusive, teve a presença de Deputados da Oposição da Casa. 
O nosso Líder, Deputado Hely Tarqüínio, já teve a oportunidade de se 
manifestar com relação a essa indicação. O PFL teve a oportunidade de 
compor essa Comissão, estará votando pela aprovação da indicação. 
Gostaríamos, além de fazer o encaminhamento da votação desse parecer, de 
discutir as outras matérias constantes na pauta. Vejo meus companheiros do 
PSDB e também os Deputados do PFL, e aguardamos o momento de votar 
as outras matérias constantes na pauta. 

Gostaria, então, Sr. Presidente, de me posicionar favoravelmente à 
indicação da Profa. Lúcia Helena Gonçalves Teixeira. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

prezada assistência, estamos aqui para, da mesma forma que os Deputados 
que nos antecederam na tribuna fizeram, apoiar a indicação da Profa. Lúcia 
Helena Gonçalves Teixeira para integrar o Conselho Estadual de Educação. 
Entendemos que, embora haja uma Comissão encarregada de analisar o 
nome, fazer a sabatina e encaminhar um parecer, todas essas questões têm 
que ser amplamente discutidas. Não apenas pelo fato de ser um exercício 
democrático sadio, mas também porque, por detrás de cada indicação e 
encaminhamento, podemos suscitar alguns fatos ou alguns assuntos 
importantes para enriquecer o processo e, também, o debate. 

No caso específico da professora, ouvimos, pelos oradores anteriores - e 
estamos acompanhando o processo que encaminha o parecer -, que ela tem 
um currículo digno, um currículo à altura da missão que irá desempenhar no 
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Conselho Estadual de Educação. Sabemos que é uma pessoa preparada 
para a função. No entanto, no nosso entendimento, o debate não deve e não 
pode ficar restrito apenas ao nome da indicada, porque temos de aproveitar 
este momento para discutir todo o processo e o que representa o Conselho 
Estadual de Educação, qual é o papel, qual é a missão dessa professora -
uma vez indicada, uma vez ratificada pelo Plenário - dentro daquele Conselho 
e, ao mesmo tempo, analisar o papel que o Conselho tem dentro do quadro 
educacional de Minas Gerais. 

Gostaria de tecer alguns comentários. O primeiro seria com relação ao 
próprio Conselho em si. O Conselho Estadual de Educação - e nós, como 
membro da Comissão de Educação desta Casa, temos conhecimento, em 
virtude da própria natureza do nosso trabalho, além de educador, de 
professor universitário -, é um órgão altamente burocrático, excessivamente 
burocrático. Em boa parte, em bons episódios a que é chamado para 
colaborar, muitas vezes, retarda, atrasa soluções por formalismos, exigências 
de papéis, formação de processos, que não retratam nada, nem mesmo a 
realidade. Isso faz com que o desenvolvimento educacional, principalmente 
no meio universitário, fique um pouco travado em Minas Gerais. São diversos 
e diversos projetos que estão tramitando naquele Conselho, mas que não 
andam. O Conselho não funciona. Essa é a grande verdade. São requeridas 
diversas e diversas faculdades para cidades que têm potencial para tanto, a 
fim de oferecer ensino superior aos jovens, mas, infelizmente, o Conselho, 
com o rigor de formalismos impróprios, impede a criação dessas faculdades 
ou pelo menos atrasa e muito, causando prejuízos, porque, na vida de um 
jovem, um ou dois anos representam muito. Isso faz com que os jovens do 
nosso Estado sejam obrigados a sair do interior, das cidades mais 
longínquas, dirigindo-se para a Capital ou para as grandes cidades, 
sacrificando-se e à sua formação, onerando· suas famílias não só com o 
pagamento de faculdades, mas com a estadia, cujo custo é muito elevado. 

Descentralizar a educação, levar as faculdades para o interior é um bom 
caminho, sobretudo num Estado gigantesco como Minas, que tem centenas e 
centenas de municípios. No entanto, o Conselho Estadual de Educação, 
infelizmente, não está sensível a essa realidade e fica se apegando a 
pequenos detalhes para impedir que faculdades sejam instaladas. Tenho 
acompanhado o exemplo da cidade de Muriaé, com cerca de 100 mil 
habitantes, e que está, há um ano, pleiteando autorização para que uma 
faculdade de administração funcione lá. Tenho acompanhado esse processo. 
Está tudo pronto: a Prefeitura ajudou, cedeu o prédio, já existem os 
equipamentos. Há mais ou menos quatro meses, o Conselho está para 
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marcar uma vistoria no local, a fim de saber se é adequado ou não. Mas não 
marca tal visita. Portanto, solicitei audiência ao Presidente da Câmara de 
Ensino Superior, a fim de fazer-lhe um apelo para que o processo possa pelo 
menos andar. 

É dentro desse cenário de dificuldades que essa ilustre professora fará 
parte do Conselho. Gostaria de aproveitar e fazer-lhe um pedido: que entre 
com um espírito acadêmico, pedagógico, exigindo rigor, exigindo que tais 
faculdades sejam bem instruídas, bem formadas, bem edificadas, mas que 
também veja o aspecto prático, a agilidade dos processos, a realidade do 
nosso interior, que reclama por eficiência. São papéis e papéis encaminhados 
para o Conselho. Aquilo que o Conselho pede, as comunidades enfrentam 
com sacrifício e conseguem formalizar todo o processo, a fim de atendê-lo. 

Mas, a parte que cabe ao Conselho - que é justamente essa análise do que 
foi encaminhado, com a realidade-, ( ... ). O Conselho, infelizmente, é mole, 
lento, moroso e causa prejuízos sociais. Causa prejuízos ao desenvolvimento 
educacional em Minas Gerais. 

Outro dado importante: está tramitando um projeto de nossa autoria, que 
regulamenta o ensino superior no Estado. Minas Gerais não tem uma lei que 
regulam·enta o seu ensino superior. Isso também causa uma espécie de 
buraco negro na área e faz com que o Conselho Estadual exorbite da sua 
competência, baixando resoluções e normas, regulamentando aquilo que nos 
cabe aqui regulamentar. Isso é matéria de lei. Temos de ocupar esse espaço. 
A Assembléia Legislativa tem que trazer para si esse debate e regulamentar 
essa matéria, para fazer com que o Conselho apenas cumpra a lei e não fique 
inventando, exagerando, criando procedimentos e burocratizando um 
processo que não pode ser burocratizado, porque objetiva a educação, a 
formação e o desenvolvimento educacional do nosso Estado. 

Assim, Sr. Presidente, tomo a liberdade de ratificar o nome desta professora 
e trazer esses dois enfoques: a maneira morosa como o Conselho trabalha e 
a maneira como o Conselho - na ausência de uma lei que regulamente a área 
-, extrapola da sua competência, legislando em nome da Assembléia 
Legislativa e tumultuando o processo. 

Espero e faço votos que essa professora, cujo nome deverá ser ratificado 
pelo Plenário - Profa. Lúcia Helena Gonçalves Teixeira -, assuma a sua 
cadeira no Conselho Estadual, com esse espírito de facilitar e não de 
complicar a vida dos mineiros. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Calmo Ribeiro Silva. 
O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

imprensa presente, gostaria de parabenizar o Governador Itamar Franco pela 
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feliz indicação da Ora. Lúcia Helena Gonçalves Teixeira para compor o 
Conselho Estadual de Educação. 

Feliz escolha a do nome dessa eminente professora. Tive a honra de ser o 
relator dessa mensagem do Governador, por ocasião da Comissão Especial 
para referendar o seu nome. 

Tenho a certeza de que a participação da nova Conselheira será um grande 
suporte, uma alavanca para a movimentação do Conselho que rege as 
diretrizes da educação do nosso Estado. 

Quero ainda parabenizar o Pe. Lázaro de Assis Pinto, digno, correto e 
dinâmico Presidente do Conselho Estadual de Educação, que não tem 
medido esforços na condução do órgão, procurando efetivamente cumprir e 
acatar as diligências atribuídas pelos Conselheiros. Temos certeza de que o 
Conselho Estadual de Educação, que arrebanha todos os litígios da educação 
do nosso Estado, através de várias esferas, tem procurado atender as 
reivindicações de todo o colegiado. 

Acompanhamos, há pouco tempo e de perto, o andamento do nosso 
processo de credenciamento da Universidade de Pouso Alegre. E com 
seriedade, determinação e força de trabalho conseguimos, desde o mês 
passado, a sua aprovação. 

Gostaríamos, como relator dessa matéria, de ratificar o nome da 
Conselheira Dra. Lúcia. É um nome que, através do seu vasto currículo, virá 
sobremaneira engrandecer e contribuir para o bom fortalecimento do 
Conselho Estadual de Educação. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -A Presidência, nos termos 
do inciso I do art. 261 c/c o art. 255 do Regimento Interno, vai submeter a 
matéria à votação secreta, para tanto solicita aos Deputados que ocupem 
seus lugares. 

- Procede-se à votação pelo processo eletrônico. 
- Registram seus votos os seguintes Deputados: 
Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto Bejani - Alencar Da Silveira 

Júnior - Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - Antônio Carlos Andrada - Antônio 
Júlio - Antônio Roberto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson 
Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo Daladier - Elmo Braz - Fábio Avelar -
Hely Tarqüínio -Ivo José- João Batista De Oliveira- João Leite- João Paulo-
João Pinto Ribeiro - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz 
Menezes - Márcio Kangussu - Marco Régis - Maria Olívia - Olinto Godinho -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Canabrava -Wanderley Ávila. 

O Sr. Presidente- Votaram "sim" 34 Deputados e "não" 4 Deputados, sendo 
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computada a presença de 15 parlamentares em comissões, perfazendo um 
total de 53 Deputados. Está, portanto, aprovado o parecer. Oficie-se ao Sr. 
Governador do Estado. 

Parecer da Comissão Especial sobre a Indicação, Feita pelo Governador do 
Estado, do Nome do Sr. Ronan Gouvea Teixeira para a Presidência da 
Fundação TV - Minas - Cultural e Educativa. A Comissão Especial opina pela 
aprovação do nome. Para encaminhar a votação, com a palavra o Deputado 
Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos 
avaliar o parecer da Comissão Especial sobre a indicação feita pelo 
Governador do Estado do nome do Sr. Ronan Gouvea Teixeira para a 
Presidência da Fundação lV Minas - Cultural e Educativa. A Comissão 
Especial opina pela aprovação do nome. O PSDB, na condição de Oposição, 
quer reafirmar que tem a postura de sempre procurar o melhor caminho, as 
melhores indicações para compor o Governo de Minas Gerais. Entendemos 
que o Governador fez uma indicação que passou pelo crivo da Comissão 
Especial e mereceu a confiança dos componentes dessa mesma Comissão. 
Vindo a Plenário, essa matéria passa pelo encaminhamento da discussão do 
nome do Sr. Ronan. 

A televisão transformou o mundo em uma aldeia global. É muito importante 
que as pessoas do ramo da televisão sejam pessoas que preencham todos 
os requisitos possíveis para o desempenho da função. O Presidente de uma 
TV vai cuidar da formação do povo, não somente da informação. Essa é uma 
TV que tem que incorporar nos seus programas, além da informação 
subliminar e da informação direta, projetos consistentes do Governo que 
possam formar também o povo, a população de Minas Gerais. Os programas 
devem ser dirigidos para a formação dos bons costumes. Aliás, uma coisa 
que o Brasil precisa repensar é como atua a televisão mineira, a televisão 
brasileira na formação e na sedimentação dos costumes do povo brasileiro. A 
colonização do povo brasileiro se reflete até na nossa Constituição. Tivemos 
a influência do trono, da Igreja e dos primeiros dirigentes que aqui chegaram, 
que admitiram a catequese do índio e a escravidão do negro. Isso nos troux~ 
um atraso que repercute até hoje no desenvolvimento do nosso povo. A 
medida que os órgãos de comunicação, ao longo do tempo, foram 
aparecendo e atuando, o nosso povo foi tendo sua formação. Mas não temos 
tradição. Quem somos? Qual a identidade do povo brasileiro? 

Os Estados Unidos tiveram, por exemplo, uma influência direta dos 
ingleses. O Canadá, por um lado, herdou a influência dos franceses. 

Nesse cenário de dificuldades, percebemos que o povo brasileiro, e no 
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caso, especificamente, o povo de Minas, teve uma relação direta com 
Portugal, até o dia em que ocorreu a nossa independência. 

Perdurou, então, por muito tempo, a ignorância e a falta de formação e de 
informação em nossos costumes. E o Brasil acabou se miscigenando com a 
influência germânica, e o brasileiro acabou sendo uma polietnia, acabou 
sendo o produto de várias raças. E sob o domínio de Portugal, mesmo no 
início do Brasil-Colônia e logo após a independência, demoramos muito. 
Então, quis me reportar a isso para mostrar a influência da televisão e a 
importância das pessoas que comandam a televisão pública. Tenho tristeza, 
por exemplo, de ligar a televisão aos domingos e ver os programas do 
Faustão e do Sílvio Santos. Qual a consistência para a formação do nosso 
povo, para a formação de bons costumes, nesses programas? E os filmes 
são, muitas vezes, programas de violência na televisão. Tudo isso tem de ser 
repensado. Então, a pessoa que for dirigir uma televisão tem de ter uma 
formação bastante consciente, consistente, visando aos bons costumes, à 
boa convivência e à coexistência das pessoas, no caso, do nosso Estado. E 
numa educação continuada, através da televisão. Ainda não vi projeto de 
nenhum Governo de Minas Gerais implantado na nossa televisão. Deputado 
Anderson Adauto, gostaria de aproveitar para sugerir que a nossa televisão 
também refletisse sobre isso. Qual é o programa que temos para informação 
e formação do nosso povo, desde a infância, de bons costumes, de seriedade 
em saldar os compromissos. Não vejo, por exemplo, em filmes, já que se fala 
tanto em discriminação, nenhuma família pobre e preta matricular o seu filho 
na escola, à custa de seu trabalho, sem as benesses de proteção política, até 
eleitorais, uma família formada na base dos bons costumes, ainda que não 
seja culta, o pai educando os filhos, indo para a escola, matriculando-os no 
setor público, que cuidará do menino, que merendará na escola e, depois, 
receberá o seu diploma. Até nas músicas do samba brasileiro: Martinho da 
Vila tem uma música que fala sobre diploma e diz que nem o Reitor foi 
entregar o diploma para ele, pela discriminação. Então, é isto que gostaria de 
ver: um pai de família trabalhar, os filhos chegarem à universidade, através do 
trabalho da família, da renda familiar. Quer dizer, temos de evitar esses 
programas de violência. Já temos máquinas de matar eletrônicas, também. 
Hoje só vemos filmes de guerra, de ficção. Quero louvar o Congresso por 
estar criando leis para impedir o uso de armas de brinquedo. E mesmo as 
verdadeiras, também. A seriedade da televisão tem de ser em tudo. Já temos 
alguns bons programas, mas as televisões que predominam no Brasil, como o 
SBT e a Globo, não servem de parâmetro, na minha opinião, para a boa 
formação das pessoas. Então, neste momento, aproveitei para fazer essa 
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digressão, mesmo não estando ligado ao assunto, para mostrar que a pessoa 
que dirige uma televisão deve passar pelo crivo dos parlamentares que 
representam o povo de Minas Gerais. Assim, o nosso povo poderá receber 
uma educação compatível com as nossas necessidades de formar a Nação 
brasileira, na qual o povo pode se identificar pelos costumes. 

Se conseguirmos isso com a educação ao longo do tempo, poderemos 
fazer uma reforma na Constituição para que seja menos prolixa e paternalista, 
mais objetiva e mais bem-obedecida. Essa é a nossa visão no que tange à 
comunicação e à cultura. A televisão é sobretudo cultura, além de informação. 

O nosso tempo já está terminando, mas quero dizer que o PSDB louva a 
indicação do Sr. Ronan. Estaremos votando favoravelmente, porque 
acreditamos que essa indicação do Governador irá favorecer a formação do 
povo de Minas Gerais através da televisão. Muito obrigado. 

*-Sem revisão do orador. 
23 Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a essa fase, passa-se à 2a 
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na 
pauta. 

Discussão e Votação de Proposições 

~ 
~ 

O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 399/99, do 
Governador do Estado, que dispõe sobre a organização da Governadoria e 
da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, a criação da 
Secretaria de Estado do Turismo e a extinção da Secretaria de Estado de 
Assuntos Municipais, cria unidades administrativas na Secretaria de Estado 
da Segurança Pública e dá outras providências. A Comissão de Justiça 
concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda no 1, que 
apresentou. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira perderam o prazo para emitir parecer. Designado como novo 
relator em Plenário, o Deputado Rêmolo Aloise opinou pela aprovação do 
Substitutivo n° 1, que apresentou; pela rejeição das Emendas n°S 2 e 3 e pela 
prejudicialidade das Emendas n°s 1, 4 e 5. O projeto teve sua discussão 
encerrada na reunião extraordinária de ontem à noite. No decorrer da 
discussão, foram apresentadas ao projeto 29 emendas, que receberam os nos 
6 a 34. A Presidência encaminha as emendas ao relator designado em 
Plenário, Deputado Rêmolo Aloise, e indaga de S. Exa. se está em condições 
de emitir o parecer ou se fará uso do prazo regimental. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Estou em condições, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o relator, Deputado Rêmolo Aloise, para 

emitir seu parecer. 
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O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, 

pessoas presentes nas galerias: (-Emite o seguinte parecer:) 
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 6 A 34 AO PROJETO DE LEI N° 

399/99 
Relatório 

Por meio da Mensagem n° 33/99, o Governador do Estado encaminhou 
para exame e deliberação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 399/99, 
que dispõe sobre a organização da Governadoria 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 na Secretaria de Estado da Segurança Pública e dá outras 
providências. 

Esgotado o prazo para o exame do projeto pelas Comissões competentes, 
o projeto foi incluído na ordem do dia, para discussão e votação em turno 
único, atendendo ao disposto no art. 208 do Regimento Interno, e recebeu 
parecer em Plenário, em que opinamos pela aprovação da proposição na 
forma do Substitutivo n° 1, ficando prejudicadas as Emendas n°s 1, 4 e 5, e 
pela rejeição das Emendas n°s 2 e 3. 

Esta relataria passa, agora, a examinar as Emendas n°s 6 a 34, 
apresentadas em Plenário. 

Fundamentação 
Sendo inegável a importância do projeto de lei apresentado pelo 

Governador do Estado, o Poder Legislativo não poderia deixar de prestar sua 
efetiva contribuição com vistas a aprimorá-lo. Com tal objetivo, foram 
apresentadas muitas emendas, cuidadosamente examinadas por este relator. 
Contudo, visando a facilitar a compreensão deste parecer, consideramos 
conveniente sistematizá-las por assunto, uma vez que muitas delas tratam de 
temas semelhantes. 

Não se deve perder de vista que apresentamos o Substitutivo no 1, na 
conclusão do parecer também exarado por este relator quando do exame da 
matéria em Plenário, o qual já contempla várias disposições consignadas nas 
emendas dos nobres colegas, de modo que, caso tal substitutivo seja 
aprovado, muitas delas serão consideradas prejudicadas. 

Um número significativo de emendas relaciona-se com o tema da 
segurança pública, ora tratando dos servidores da Polícia Civil e da Polícia 
Militar, ora propondo a criação de delegacias regionais de segurança, entre 
outras questões. Não poderíamos deixar de opinar pela aprovação da 
emenda que propõe a criação da Divisão de Referência da Pessoa 
Desaparecida, caso da Emenda n° 18, e da criação de novas delegacias 
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regionais, caso das Emendas n°s 21, 25, 27 e 28, uma vez que tais medidas 
vêm atender a uma necessidade premente da população mineira, que clama 
por melhores condições de segurança. 

Todavia, opinamos pela rejeição da Emenda n° 9, uma vez que a 
assessoria mencionada é somente uma unidade administrativa da 
Governadoria; pela rejeição da Emenda n° 13, visto que o seu texto tornaria 
inexeqüível o dispositivo que pretende alterar; pela rejeição da Emenda n° 12, 
por ser incompatível com o atual modelo adotado pelo Poder Executivo na 
assistência aos detentos; e, também, pela rejeição da Emenda n° 30, por 
demandar maiores estudos para a sua viabilização. O mesmo se diga a 
respeito das Emendas n°s 14 e 15, que conferem aos membros das 
corporações que menciona um tratamento privilegiado em relação aos demais 
servidores públicos, que há muito não contam com nenhum benefício dessa 
natureza. 

Tratando, agora, das emendas que propõem medidas relacionadas com 
diversos órgãos e entidades que compõem a administração, apontamos as 
Emendas n°s 1 O, 16, 26, 29 e 33, que propõem a criação de novas estruturas 
administrativas que, a nosso ver, tornarão mais ágil e eficaz a atuação do 
Poder Executivo, razão pela qual somos por sua aprovação. Opinamos, 
ainda, pela aprovação das Emendas n°s 8, 19, 22 e 32, esta na forma da 
Subemenda n° 1, apresentada na conclusão deste parecer, as quais adotam 
providências oportunas no contexto da reforma. Todavia, rejeitamos as 
Emendas n°s 7, 17, 23 e 34, por não condizerem com o espírito da reforma 
que se propõe. 

Por fim, em relação às emendas que tratam especificamente de cargos da 
administração e da política remuneratória relativa a agentes públicos, somos 
pela aprovação das Emendas n°s 6, 11, 20, 24 e 31, que promovem medidas 
afinadas com os princípios norteadores da ação administrativa. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n°s 6, 8, 1 O, 11, 16, 

18 a 22 e 24 a 29, que ficarão prejudicadas na eventualidade da aprovação 
do Substitutivo n° 1; pela aprovação das Emendas n°s 31, 32 -esta na forma 
da Subemenda n° 1, apresentada nesta Conclusão - e 33; pela rejeição das 
Emendas n°s 7, 9, 12 a 15, 17, 23, 30 e 34; e pela apresentação da Emenda 
n° 35, apresentada a seguir. 

SUBEMENDA N° 1 À EMENDA N° 32 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... - A Secretaria de Estado da Habitação, criada pela Lei n° 10.624, de 

16 de janeiro de 1992, alterada pela Lei n° 12.646, de 17 de outubro de 1997, 
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passa a ter a denominação de Secretaria de Estado da Habitação e de 
Desenvolvimento Urbano- SEHADU. 

Parágrafo único - A Secretaria de Estado da Habitação e de 
Desenvolvimento Urbano tem por finalidade planejar, coordenar e executar as 
atividades setoriais a cargo do Estado relativas à habitação e 
desenvolvimento urbano, visando ao desenvolvimento social.". 

EMENDA N° 35 AO SUBSTITUTIVO N° 1 
Dê-se ao art. 35 a seguinte redação: 
"Art. 35 - Ficam criadas, na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da 

Segurança Pública, as Delegacias Regionais de Segurança Pública nos 
Municípios de Unaí, Varginha, Pará de Minas, Januária, São Sebastião do 
Paraíso, Salinas, Mantena, Nanuque e ltabira. 

§ 1° - Fica criada a Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida na 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, com o objetivo de coordenar as 
ações para a solução quanto ao desaparecimento de pessoas no Estado de 
Minas Gerais. 

§ 2° - Fica criada na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública a unidade administrativa Superintendência de Assistência 
ao Detento, com a finalidade de prestar assistência ao detento sob sua 
guarda, conforme a legislação em vigor.". 

Questões de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada- Sr. Presidente, na noite de ontem, a 

Mesa não recebeu algumas emendas de alguns Deputados, e isso provocou 
certa discussão em Plenário, já que não é costume da Casa que esse fato 
ocorra. Diante disso, levamos um pedido à Presidência, para que 
reconsiderasse a decisão, de modo que as emendas encaminhadas fossem 
recebidas e analisadas pelo relator e que a palavra final ficasse para o 
Plenário, que diria se essas emendas deveriam seguir ou não. 

Antes de iniciar o processo, gostaríamos de pedir à Mesa informações a 
respeito disso e, mais uma vez, ao Governador, para que a decisão seja 
reconsiderada. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao nobre Deputado que 
começou a desenvolver com o corpo técnico da Casa um trabalho voltado 
para a sistematização e a consolidação de todas as leis e se confrontou com 
um problema muito sério, causado exatamente por aquelas emendas, 
inseridas em determinados projetos, que não têm absolutamente nada a ver 
com o projeto em si, como aconteceu nesse caso específico, em que estamos 
discutindo uma reforma administrativa e as emendas recusadas tratam de 
matéria tributária. 
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Avançamos e chegamos à conclusão de que a questão é tão séria que 

resolvemos trazer, para fazer parte desse trabalho, exatamente pela 
importância que tem, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas 
Gerais e o Tribunal de Justiça. É um transtorno muito grande, para aquelas 
pessoas que lidam no seu dia-a-dia com as leis, confrontar-se com artigos 
que deveriam estar numa lei específica, mas encontram-se em outra lei, que 
trata de outro assunto. Nestes últimos anos, muitas emendas "frankensteins" 
foram aprovadas pelo Plenário desta Casa. É absolutamente necessário 
corrigirmos o que foi feito anteriormente. Foi para ser coerente com essa 
determinação que a Presidência deixou de receber tais emendas. 

O Deputado Marco Régis - Servimo-nos desta oportunidade para nos 
congratularmos com V. Exa. por essa atitude firme, coerente, sensata e 
ponderada, no tocante ao não-recebimento de emendas espúrias a um 
projeto de lei, como no caso do projeto da reforma administrativa do Governo. 
V. Exa., na legislatura passada, posicionou-se contrariamente a atitudes 
desse tipo vividas no Governo Eduardo Azeredo. Naquela época, como V. 
Exa., recusamo-nos a votar emendas que nada tinham a ver com o projeto de 
lei votado. Também nos recusamos a participar de festivais de emendas 
espúrias a projetos de lei. 

Por isso, nesta oportunidade, reiteramos o nosso apoio à medida de V. Exa. 
e à sensibilidade do relator desse projeto, Deputado Rêmolo Aloise, que 
concordou com a retirada das emendas. Parabéns, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja apenas esclarecer que as duas 
emendas propõem medidas necessárias. A primeira prorroga o prazo de 
quitação de débito tributário para as cooperativas. Sabemos que existe, por 
parte das cooperativas, um processo de negociação com o Governo Federal. 
As cooperativas seriam, então, atendidas com recursos e poderiam quitar 
possíveis débitos com o Tesouro de Minas. A outra emenda beneficia o setor 
moveleiro, que faz investimento. Em minha cidade, está fazendo um 
investimento de R$250.000.000,00. 

Recomendamos aos Deputados interessados e ao Secretário da Casa Civil, 
que coordena esse trabalho, que aglutinassem essas duas emendas num 
projeto de lei. E, num Acordo de Líderes, poderíamos fazer com que esse 
projeto fosse encaminhado com urgência urgentíssima e tivesse uma 
aprovação rápida, até porque faria bem à economia de Minas. Mas não pode 
ser aprovada emenda num projeto de lei que não trata de assunto tributário, 
e, sim, de reforma administrativa. 

Além disso, a Presidência, para concluir, não praticou novidade alguma. 
Apenas fez cumprir o art. 228, que expressa: "Não será recebida a emenda 
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que: I - não for pertinente ao assunto versado na proposição principal". A 
Presidência entende que respondeu à questão de ordem do Deputado 
Antônio Carlos Andrada. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Uma pequena consideração, Sr. 
Presidente, com relação à prática dessa atitude que V. Exa. estará adotando. 
daqui para a frente. Concordamos, plenamente, com a preocupação de V. 
Exa. de que as leis devem se ater à matéria principal. Entendemos também a 
dificuldade daqueles que lidam com as leis. Sou advogado, e, muitas vezes, 
deparo-me com esse problema. 

É apenas uma questão de discutir o processo legislativo em si. No caso 
específico desse projeto que estamos discutindo, existem muitas matérias, e 
aí está a complexidade do assunto. A matéria jurídica é um tanto confusa. 
Estamos aqui, por exemplo, tratando de isonomia de vencimentos do Reitor e 
do Vice-Reitor da UEMG com os da UNIMONTES. O que isso tem a ver com 
a grande reforma administrativa do Governo? Essa é uma questão de cargos 
e salários. Portanto, é preciso criar critérios para que a decisão da Mesa seja 
cumprida no dia-a-dia, pois existem dúvidas com relação a certas matérias. 
Foram acolhidas matérias relativas à Secretaria da Segurança, ou seja, 
assuntos específicos de órgãos e cargos de superintendências criadas no 
interior. Essas são questões corriqueiras, que não cabem na macrorreforma 
do Governo. Sendo assim, é preciso definir critérios para que a Mesa não 
seja questionada a todo momento a respeito do não-recebimento de 
emendas, evitando-se constantes atritos entre parlamentares. É preciso 
estabelecer critérios para o encaminhamento dessa matéria. 

O Sr. Presidente- A Presidência entende que foi complacente com relação 
ao art. 166, que diz que, sob questão de ordem, o Deputado poderá falar 
apenas uma vez. Continuando o processo de resposta, diz ao Deputado que 
as emendas foram avaliadas. Se a matéria foi pertinente à matéria 
administrativa, pôde ser incluída. Por outro lado, as que não foram pertinentes 
não foram incluídas. 

Suspensão da Reunião 
O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 5 minutos para 

entendimentos entre as Lideranças sobre a votação da matéria. 
Reabertura da Reunião 

O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. 
- A seguir, vêm à Mesa e são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por 

sua vez, nos termos do inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno, 
requerimentos do Deputado João Leite (2) - votação destacada para as 
Emendas n°s 14 e 15 e para o § 2° da Emenda n° 35; da Deputada Elbe 
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Brandão - votação destacada para a Emenda n° 7; do Deputado Hely 
Tarqüínio -votação destacada para os arts. 30 e 41 do Substitutivo n° 1; do 
Deputado Amilcar Martins - votação destacada para a Emenda n° 34; do 
Deputado Sargento Rodrigues - votação destacada para a Emenda n° 30. 

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sebastião 
Costa, solicitando que o Projeto de Lei n° 399/99 seja apreciado em votação 
secreta. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. A Presidência vai esclarecer novamente o 
processo de votação. Os Deputados que desejarem aprovar o requerimento 
que solicita que o projeto de lei seja apreciado em votação secreta devem 
permanecer como se encontram; os que desejarem derrotar o requerimento 
deverão se levantar. 

Questão de Ordem 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, se eu não estou 

completamente perdido nesta Casa, V. Exa. acabou de colocar o 
requerimento em votação, e estou aguardando que V. Exa. proclame o 
resultado. V. Exa. vai votar novamente? 

O Sr. Presidente - A Presidência verificou, de plano, que os Deputados não 
haviam compreendido o processo de votação. 

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Declaração de voto, Sr. Presidente. 
Compreendi perfeitamente o processo de votação e votei conscientemente, 
Sr. Presidente. Entendi e votei. 

O Sr. Presidente - Ainda não aconteceu o processo de votação. O 
Deputado apresentou o requerimento, que foi lido pela Presidência, e a 
Presidência vai colocar em votação o requerimento. Em votação, o 
requerimento. Os Deputados que aprovam o requerimento permaneçam 
como se encontram.(- Pausa.) Está rejeitado o requerimento. 

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 
ocupem seus lugares. 

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 18 Deputados. Votaram "não" 38 

Deputados. Não há voto em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição do 
requerimento. 

Declarações de Voto 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, quero declarar que 

votei "não" duas vezes. Quando V. Exa. colocou em votação, entendi 
perfeitamente, como acredito que todos os Deputados desta Casa 
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entenderam o requerimento do Deputado Sebastião Costa, que estava sendo 
apreciado por este Plenário. 

Votei "sim" ao voto secreto, que dá liberdade ao Plenário para votar 
conscientemente e livre das pressões do Governo. Como foi aprovado o 
requerimento do Deputado Sebastião Costa, por unanimidade, causou-me 
surpresa que V. Exa., quando presidia a sessão, ao invés de proclamar o 
resultado, chamasse a atenção do Líder do Governo, dizendo: "Olha como 
estão votando, vou colocar novamente em votação". Sr. Presidente, trata-se 
de um tipo de indução a este Plenário, para chamar a atenção da base 
governista no sentido de que a Mesa estava percebendo e não concordava 
que o voto fosse secreto, que se inibissem as pessoas que ficam sempre 
anotando a posição de cada Deputado, que se inibisse o Secretário da Casa 
Civil, que já declarou que acompanha pela televisão a posição de cada 
Deputado no Plenário, na sua manifestação livre e espontânea de voto. 

V. Exa. colocou novamente em votação, e eu novamente votei a favor do 
requerimento do Deputado Sebastião Costa, numa manifestação de que este 
Plenário gostaria de se manifestar de forma livre, sem patrulhamento e sem 
vigia do Governo do Estado, que vem pressionando e humilhando esta 
Assembléia Legislativa, dizendo que, se querem alguma coisa, me obedeçam 
lá. 

Sr. Presidente, essa é minha declaração de voto, lastimando que tenhamos 
votado duas vezes, uma vez pela aprovação do requerimento do Deputado 
Sebastião Costa, para que a votação fosse secreta, e outra vez com inversão 
dos votos, por pressão, por patrulhamento e por indução, votando-se contra o 
requerimento apresentado pelo Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, primeiro, quero fazer um 
protesto, porque estava na sala do cafezinho, fazendo um lanche, quando V. 
Exa. leu o requerimento do Deputado Sebastião Costa, que solicitava a 
votação secreta. Se a base governista, se o Líder do Governo se distraiu e 
não prestou atenção ao processo de votação, é um problema dele. A 
assessoria e a Liderança devem estar atentas para votar na hora 
conveniente. O que aconteceu é que não foi proclamado o resultado, foi 
chamada a atenção mais uma vez, até que finalmente viesse o resultado que 
agradava ao Governo. 

É lamentável, porque essa situação abre um precedente grave. Esta Casa 
deve primar pela sua independência. Sabemos que há uma grande 
insatisfação na base governista. Há um patrulhando. Daqui de baixo não 
posso ver se as duas arapongas estão presentes, mas estão em todas as 
sessões, patrulhando. Os parlamentares da base governista estão 
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insatisfeitos e não estão em condições de votar com liberdade. o desejo era 
que a votação fosse secreta, para que se manifestasse verdadeiramente a 
intenção de cada parlamentar. 

Aceitaríamos essa derrota se imediatamente a base governista tivesse 
derrotado esse requerimento. Mas não aconteceu. Então, meu voto foi "sim" à 
votação secreta, porque queremos a liberdade e autonomia deste Poder e a 
liberdade para que os parlamentares possam se manifestar de acordo com 
suas consciências. Neste momento, há uma grande insatisfação da base do 
Governo, que não quer votar os projetos do Governo. A Oposição está 
presente em todos os momentos, querendo votar, e a base governista não 
quer votar. Assim, a votação secreta seria uma das maneiras democráticas 
da manifestação da real vontade dos parlamentares, principalmente daqueles 
que apóiam o Governo. Muito obrigado. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente e Srs. Deputados, votei "sim" à 
proposta do Deputado Sebastião Costa, de votação secreta, por razões muito 
claras. É preciso que, em algum momento - e espero que seja a partir de 
agora -, esta Casa diga não ao desrespeito, ao achincalhamento desta Casa, 
do Poder Legislativo que está feito sendo pelo Governador Itamar Franco. 

Não podemos conviver com isso. Temos que preservar a independência e 
autonomia do Poder Legislativo. Votei "sim" para que a votação fosse secreta, 
para que os Deputados pudessem manifestar com liberdade a sua intenção, a 
sua vontade, de forma soberana, de forma independente. Não é possível que, 
no dia em que o Governador passa um pito nesta Casa; desrespeita, mais 
uma vez, os Deputados e insulta cada um de nós aqui presentes, esta Casa 
se curve, de joelhos, à vontade soberana desse homem, que acha que é 
imperador do Estado de Minas Gerais. É preciso dizer que nós não nos 
curvamos à vontade desse homem que não sabe conviver com a democracia, 
que é autocrata, que desrespeita a autonomia, a independência e a soberania 
do Poder Legislativo. É por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que votei 
"sim" ao requerimento do Deputado Sebastião Costa: exatamente porque 
quero preservar a autonomia do Poder Legislativo. A democracia pressupõe 
Poderes independentes, e já vi Deputados, nesta Casa, de alguns partidos, 
votando de uma forma muito mais independente e se comportando de 
maneira muito mais independente, com muito mais autonomia, que do modo 
como estão se comportando hoje, aqui. 

Mais uma vez reafirmamos: desejamos lutar até o fim para que este Poder 
não se curve à vontade desse homem que acha que é imperador de Minas 
Gerais. Estaremos nesta trincheira, defendendo com altivez a autonomia do 
Poder Legislativo. Só com um Poder Legislativo realmente independente, 
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autônomo e livre para tomar as suas decisões é que teremos uma 
democracia plena, em Minas Gerais. 

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Sr. Presidente, em primeiro lugar, 
quero dizer que estava aguardando o anúncio do resultado, pelo Presidente, 
para imediatamente usar de um instrumento regimental, que seria a 
verificação de votação. Tenho a certeza de que se houvesse, no primeiro 
momento, um equívoco na votação, seria corrigido na verificação de votação. 
Acho que o fato de o Presidente, percebendo que o Plenário não estava 
atento o suficiente para o que se estava votando, tomar a iniciativa de repetir 
a votação não nos agride, definitivamente. Não me sinto constrangido com 
isso. 

Segundo, existem determinados princípios regimentais que estabelecem 
algumas situações específicas, em que o voto secreto já é definido. 

Terceiro, se eu estivesse aqui, e o meu voto dependesse de ser secreto ou 
não para que mantivesse a minha independência, acho que teria que ter a 
dignidade de renunciar ao meu mandato e ir embora para casa. Se algum 
Deputado comportar-se como o Deputado Amilcar Martins, considerando ou 
desconsiderando os parlamentares, esta Assembléia não seria digna de ser 
representante do povo de Minas Gerais. Não voto em razão do que quer ou 
não o Governador do Estado. Não tenho nenhum constrangimento. Estou 
votando favoravelmente às propostas do Governador do Estado de Minas 
Gerais, estou apoiando este Governo porque entendo que ele tem princípios 
e projetos avançados para resgatar o Estado de Minas Gerais do que 
ocorreu, principalmente no passado recente, em termos de destruição, de 
desmonte, de entrega. É por isso que estou com o Governador Itamar Franco. 
Não sinto nenhum constrangimento, Sr. Presidente, pela sua iniciativa, que 
acho que foi correta, porque os Deputados não estavam atentos o suficiente 
para a votação, e não tenho, definitivamente, nenhum constrangimento, 
porque, mais que o Governador, tenho que votar para que o povo de Minas 
Gerais saiba perfeitamente o que estou votando nesta Casa. E não é o voto 
secreto que vai fazer essa diferença. 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, o nosso voto foi para que a 
votação fosse aberta, porque esse foi o procedimento que, durante quatro 
anos, a Bancada do PT adotou nesta Casa: sempre o de defender a votação 
aberta, por entender que é a mais democrática e transparente; com ela, a 
sociedade pode, muito bem, ver como estamos votando. 

Estamos tendo essa postura até por uma questão de coerência; se outros 
não estão, não é o nosso caso. E, mais que isso, quero confirmar as palavras 
do nobre colega Deputado Adelmo Carneiro Leão: se um Deputado precisar, 
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Para manter sua independência, sua autonomia, sua postura, aqui, em 
relação a qualquer projeto, a qualquer proposta que tramitar nesta Casa, seja 
do Governo ou não, de se escudar no voto secreto, pobre deste Poder. Isso 
seria muito mais lamentável que 12 ou 13 semanas sem votação; isso seria 
muito pior para nossa imagem e para nossa dignidade pessoal. Além do mais, 
por ocasião de uma das votações mais expressivas que já aconteceu neste 
País, das mais importantes, que foi o "impeachment" de um Presidente, não 
só o Regimento, mas também a Constituição determinavam que fosse 
votação secreta, mas a maioria esmagadora do parlamento federal entendeu 
que o voto tinha que ser aberto e, mais ainda, televisionado para todo o 
Brasil, para que nenhum Deputado se escudasse atrás do anonimato para 
não cumprir o seu papel como Deputado. 

Portanto, acho, Sr. Presidente, que a decisão desta Casa de manter a 
votação aberta é a mais democrática. Já avisamos que vamos votar, aqui, 
algumas emendas apresentadas por Deputados da Oposição e vamos fazê-lo 
publicamente, porque não podemos nos intimidar. Não teremos receio, 
porque devemos obediência ao nosso mandato, ao povo, e não, ao Governo 
que esteja no poder, seja ele qual for. Por isso é que votamos "não" ao 
requerimento. E, mais ainda, somos contra o fato de este Poder fazer reuniã~ 
secreta; entendemos que as reuniões deste Poder devem ser públicas. Ja 
encaminhamos uma proposta à Comissão de estudos sobre o Regimento 
desta Casa para que não tenhamos reuniões secretas. O Poder tem que se 
mostrar, tem que ser transparente, e a população tem que julgar a partir dos 
nossos atos aqui dentro. 

O Deputado João Paulo - Sr. Presidente, essa votação que acabamos de 
fazer nos traz dois detalhes interessantes. O primeiro deles mostra a 
sensibilidade e a percepção privilegiada de V. Exa. com relação a um 
equívoco de fato ocorrido em Plenário. V. Exa. colocou em votação, de 
maneira bastante séria e rápida, e senti que muitos colegas estavam abrindo 
a gaveta para digitar no momento em que V. Exa. disse: "os parlamentares 
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram". Isso me autoriza 
a sugerir que todo processo de votação seja precedido de informação sobre a 
maneira pela qual a votação irá ocorrer. Há um engano, às vezes, o Deputado 
não sabe se vai votar, se se levantando, se mantendo assentado ou por meio 
da digitação. Gostaria de deixar essa sugestão, que é válida para a 
reformulação do Regimento Interno, porque essa informação não nos é dada. 
Sou ex-Vereador e, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, vivemos isso, 
mas com uma informação prévia em relação ao processo de votação. 

Outro dado importante, Sr. Presidente, é com relação ao aspecto material 
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do pedido, que me deixa uma interrogação. Não sei se na Oposição ao 
Governo há alguém desejando votar a favor do Governo, e se essa teria sido 
a causa do requerimento, ou se é o contrário, se na base de sustentação do 
Governo ele percebe que há alguém com interesse em votar em oposição ao 
Governo e está passando por algum constrangimento. Gostaria de dizer que, 
se o segundo caso é verdadeiro, que algum Deputado da base aliada faça 
esse requerimento para votação secreta, e não a base de Oposição, que vai 
votar "não" em todos os projetos de interesse do Governo, pelo menos é o 
sentimento que tenho, posso estar enganado. Nesse caso, à Oposição não 
cabe escolher a maneira como eu, que faço parte da base aliada do Governo, 
devo votar. Essa é a interrogação que gostaria que, no momento adequado, a 
Oposição desta Casa e, notadamente, o Deputado que fez o requerimento 
viesse a esclarecer. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que o processo ordinário é 
simbólico. Quando o processo é outro, ela avisa antes. 

O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, se não fosse a troca de carpete, 
teria imaginado que eu tinha trocado de Assembléia, que estaria em outro 
Estado. Não é preciso ser muito bom de memória para 'lembrar que, no 
passado, o PT utilizou muitos recursos e requerimentos para a votação 
secreta neste Plenário. Como as coisas mudam! Não fosse o altruísmo do PT, 
pensaria até que era por causa do fisiologismo dos cargos que têm no 
Governo Itamar Franco. Queria ver esse altruísmo sem cargo, votando desse 
jeito. Quero ver ainda, pode ter certeza. 

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero declarar que votei 
favoravelmente ao requerimento do ilustre Deputado Sebastião Costa e 
esclarecer à Oposição e à Situação que o voto secreto é um expediente 
regimental. Ninguém tem de estranhar se vai ser voto secreto. Faz parte do 
nosso trabalho, do nosso dia-a-dia. Se não fosse caracterizado como 
necessário em certas circunstâncias, não estaria no Regimento Interno. 

Já estamos iniciando o terceiro mandato, e, para mim, não é novidade, 
porque a Oposição está fazendo aquela coisa: faça o que falo, mas não o que 
faço. Por quê? A Oposição, em outras oportunidades, ilustre Deputado Durval 
Ângelo, quando tinha dificuldades, lançava mão desse expediente. E usava-o 
freqüentemente, porque sou testemunha, vi. Sou sensível a essas coisas e 
percebi isso. 

Não estamos usando nada irregular ou imoral, ou o Regimento também é 
imoral. Estamos usando um expediente do Regimento Interno. Nos Governos 
Eduardo Azeredo e Hélio Garcia, conversando com diversos Líderes da base 
de Governo, vimos que estavam apreensivos para votar favoravelmente a 
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alguns requerimentos, porque estavam querendo votar contrariamente. Aqui 
as coisas são paradoxais. Às vezes, para conhecer a verdade, temos de 
lançar mão de um expediente considerado espúrio pela Oposição, neste 
momento. No passado, esse expediente era moral. 

Houve, por proposta da Casa, recentemente, no fim do Governo passado, 
revisão do Regimento Interno, e não tiraram esse item da votação. Por que o 
PT não o tirou? Por que as Oposições, àquela época, não tiraram? Porque 
era conveniente. Agora, é imoral. Temos de ter uma conversa somente, 
temos de ser coerentes. Todos os seres humanos têm imperfeições. 

Votamos favoravelmente, e, infelizmente, não pudemos conhecer a real 
liberdade de cada Deputado nas circunstâncias. O próprio filósofo fala, na 
observação da sua sabedoria: sou eu e as minhas circunstâncias e não sou 
perfeito. A Oposição não precisa dar lições de perfeição, porque ninguém é 
perfeito. Votamos favoravelmente ao Deputado Sebastião Costa. 

O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, quero apenas 
declarar que votamos, também, favoravelmente ao requerimento do Deputado 
Sebastião Costa, que pleiteava que a votação ocorresse de forma secreta. 
Houve um tempo, neste País, desde a origem das eleições e votações, que o 
voto era aberto. O povo, no dia da eleição, tinha de comparecer à sessão 
eleitoral e, nas vistas dos agentes do Governo, tinha de votar. Obviamente, o 
Governo ganhava todas. 

Assim foi a República Velha. A Revolução de 30 queria, justamente, mudar 
hábitos. O voto secreto foi uma das grandes conquistas da democracia no 
mundo inteiro. O eleitor que está nos vendo, hoje, sabe muito bem o valor do 
voto secreto, pois vota em quem quer, sem ser pressionado por ninguém. 
Esse é um direito sagrado, pois o voto expressa a relação dele com sua 
própria consciência. As críticas direcionadas ao voto secreto que ouvi aqui 
assustam-me. Querem mudar o conceito de democracia? O voto secreto é 
inerente à democracia, pois ela não existe sem ele. É óbvio que, nesta Casa, 
o voto deve ocorrer, constantemente, em aberto, para que a população possa 
acompanhar o posicionamento de seus Deputados, de seus representantes. 
Entretanto, há momentos - e o Regimento os prevê - em que o voto secreto é 
legítimo, como acontece na eleição da Mesa e da Presidência da Casa, pois, 
assim, todos têm liberdade, evitando atritos. Em outros momentos, quando a 
Casa sente que há pressões externas indevidas, pode também recorrer a 
esse expediente. E nós entendemos que o momento era este. A Assembléia 
está há 60 dias sem votar nada. E está provado aqui, diante da presença 
maciça das bancadas do Governo, que elas não funcionaram porque não 
quiseram, pois, no momento em que elas quiseram, funcionaram. Isso está 
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muito claro, assim como está claro que tudo está acontecendo graças à 
pressão do Governo. Queríamos aliviar essa pressão e apresentamos o 
requerimento, regimental e democraticamente. Não há problema algum nisso. 
O que estamos questionando é a atitude da Presidência naquele momento 
específico. Entendeu-se que, naquele momento da votação, a Presidência, de 
certa forma, supriu um lapso de comando da base governista. Entendemos 
assim. Os Deputados têm que estar atentos à Mesa, e não, o contrário. A 
Mesa coordena os trabalhos, impõe o ritmo, e os Deputados têm que estar 
atentos a seu trabalho e a seu ritmo. O Deputado que não estiver 
acompanhando fica para trás e, depois, deve responder publicamente por 
seus atos. A Mesa não pode ficar carregando o Deputado. Essa é a nossa 
posição. 

O Sr. Presidente - A Presidência deseja esclarecer, já que foi mencionada 
pelo Deputado que fez uso da palavra. O próprio resultado da votação 
mostrou o que eu havia percebido: naquele momento, havia uma 
compreensão equivocada em todo o Plenário. Tanto isso é verdade que, 
quando a Presidência colocou em votação, em um primeiro momento, 
nenhum Deputado se levantou. Depois de esclarecido o que estava sendo 
votado e qual deveria ser o comportamento dos Deputados de acordo com 
seu voto "sim" ou "não", o resultado apareceu. Portanto, a Presidência deseja 
apenas esclarecer que em absoluto fez o papel de líder de uma facção ou de 
outra. Muito pelo contrário, cumpriu o seu papel, que é o de fazer com que a 
vontade dos Deputados seja expressa pelo voto e com que ele esteja 
consciente e, principalmente, informado. 

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, não vou entrar no mérito da 
declaração de voto em si, embora não negue que votei pelo voto secreto e o 
mesmo faria novamente. Mas gostaria de dizer a V. Exa. que, desde que 
tomei posse nesta Casa, em fevereiro deste ano, venho tendo um bom 
relacionamento com a Presidência e venho, evidentemente, respeitando-a, 
pois, assim, estarei respeitando a nossa Casa, a Assembléia Legislativa. 
Todavia, hoje, lamentavelmente, saio bastante aborrecido e magoado com a 
sua declaração de que as máquinas desta Casa não estão funcionando por 
falta de uso por parte dos Deputados. Lamento essa frase tão infeliz de V. 
Exa. Saio de Juiz de Fora toda segunda-feira, deixando lá minha mulher, 
grávida de oito meses, em repouso absoluto, e meu filho de quatro anos e 
meio, para vir a Belo Horizonte exercer o meu mandato. 

Aqui estou e, de repente, sou chamado, em outras palavras, de cidadão 
irresponsável, que não cumpre com seu dever de votar nesta Casa, o que é 
obrigação do legislador. Digo a V. Exa. que, se existe alguém irresponsável 
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nesta Casa, pertence ao grupo da Situação, que não comparece para votar a 
não ser quando há negociatas com o Governo deste Estado. Deixo bem claro 
para V. Exa., meu Presidente e Presidente desta Casa, que Alberto Bejani foi 
Prefeito da cidade de Juiz de Fora durante quatro anos e jamais deixou de 
cumprir suas obrigações. Não é em virtude da atitude que V. Exa. teve há 
pouco que guardarei mágoas e rancores contra sua pessoa. De forma 
nenhuma, pois continuarei respeitando-o. Porém, peço-lhe apenas que, ao 
dizer que os Deputados não comparecem ao Plenário para votar, explique 
que a maioria não é da Oposição, mas da Situação. Muito obrigado, Sr. 
Presidente. 

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero também declarar que 
votei favoravelmente à proposta de votação secreta do Deputado Sebastião 
Costa, por dois motivos. Primeiro, porque se trata de um processo regimental 
normal. Temos inúmeras ocasiões em que podemos realizar a nossa votação 
aberta e a nossa votação secreta. Aliás, esse expediente - e peço vênia ao 
Deputado Durval Ângelo - foi usado pelo próprio PT, por diversas vezes, nos 
últimos quatro anos, ou então a minha memória está fraca. Em segundo lugar, 
ontem, durante todo o tempo em que estivemos nesta Assembléia, vários 
Deputados das Bancadas governistas estavam tomados de uma euforia, de 
uma coragem surpreendentes, perguntando como seria a votação das 
Oposições nesta Casa, porque, para dar uma resposta não sei a quem, 
queriam que esse projeto fosse submetido a votação secreta. No entanto, de 
um momento para outro, essa coragem sumiu, e vejo que existem duas 
posições distintas. 

Finalmente, gostaria de dizer ao Deputado João Paulo que, algum dia, se 
Deus quiser, haveremos de votar com o Governador Itamar Franco. Se não o 
fizemos até agora, foi porque as propostas de S. Exa., sem exceção, 
careciam de algumas correções, de alguma ajuda por parte da Oposição e 
também da Situação, a fim de que pudéssemos fazer o melhor pela 
população de Minas Gerais. Qualquer dia, tenho certeza, S. Exa. 
encaminhará uma proposta que merecerá, secreta ou aberta, a votação das 
Oposições. Enquanto isso, estamos aguardando o desenrolar político do que 
acontece aqui dentro. Gostaria de chamar as pessoas que ontem 
telefonaram-me, perguntando sobre a posição do PSDB e do PFL, pois, 
estranhamente, tais pessoas, hoje, ficaram caladinhas, não se manifestaram 
e votaram contra a proposta de votação secreta, que ontem servia para elas, 
mas hoje já não lhes serve. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente, gostaria de dizer que 
votei contra, porque a regra do jogo já está definida, e mudá-la ao sabor da 
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disputa significa que, quando estivermos votando, por exemplo, os salários do 
funcionalismo, alguém do Governo pode desejar votar secretamente, 
permitindo, que o Deputado que quiser votar contra os funcionários possa 
contar com o anonimato. Quando votarmos aumento de impostos, será que 
alguém vai apresentar requerimento de votação secreta, para que o Deputado 
possa trair o povo de Minas Gerais? O que é secreto já está definido no 
Regimento Interno desta Casa. Portanto, não temos de ter medo do nosso 
voto. 

Sr. Presidente, temos que ser julgados, inclusive, pelo nosso voto. Queria 
discordar de um comentário de V. Exa. e do Vice-Presidente, Deputado 
Durval Ângelo, de que há dois meses não se vota. 

Queria dizer que a Assembléia Legislativa está em intensa atividade. As 
comissões estão funcionando normalmente, mas a própria Casa tem abusado 
das reuniões especiais. Em dia de votação, tem reunião especial. Banalizou-
se nesta Casa a importância das reuniões especiais. Tendo reunião especial, 
pára-se a Assembléia Legislativa para discutir assunto paroquial. 

Então, gostaria de sugerir que se adotassem critérios diferentes para a 
convocação de reuniões especiais. Já tivemos mais reuniões especiais nos 
últimos dois meses do que reuniões de votação. Portanto, a Assembléia 
Legislativa está ativa, o povo está participando. Hoje mesmo, o auditório 
estava lotado, para a discussão de um assunto importante - a educação -, 
mas sabemos que o povo não está querendo saber de reuniões especiais, 
muitas vezes para promoção pessoal do autor da reunião, para dar satisfação 

/ ao seu eleitorado. 
Gostaria de sugerir a V. Exa. que adotasse critérios diferentes para as 

reuniões especiais. Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento 

Rodrigues, em que solicita a retirada do pedido de destaque para a Emenda 
n° 30 ao Projeto de Lei n° 399/99. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso VIl do art. 232 do Regimento Interno. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a 
votação por partes, artigo por artigo, do Projeto de Lei n° 399/99. Para 
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Hely Tarqüínio. 

O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, voltamos à 
tribuna para encaminhar favoravelmente ao requerimento do ilustre Deputado 
Paulo Piau, em que solicita que o projeto de reforma administrativa do 
Governo seja votado parte a parte, artigo por artigo. Temos outros 
requerimentos para se votarem os destaques, os desdobramentos do projeto. 

Estamos de acordo com o Deputado Paulo Piau, em nome do PSDB, 
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porque achamos que esse é um expediente inteligente, democrático. Assim, 
cada Deputado pode fazer uma análise da proposta de cada artigo que se 
propõe na reforma do Estado. Temos lá, perdido no meio da proposta, um 
artigo que suprime a SEAM. Meus senhores, suprimir a SEAM, a Secretaria 
de Assuntos Municipais, que tinha a finalidade do entendimento e, sendo o 
veículo de comunicação, na maioria das vezes, entre a Casa Civil e o próprio 
Governador, representava a forma, o lugar onde chegavam todas as 
reivindicações dos pequenos municípios mineiros! Se for derrotada essa 
proposta, os pequenos municípios mineiros vão sentir falta da SEAM, porque, 
no meio do projeto, criam-se, sub-repticiamente, várias estruturas dentro de 
uma superestrutura, uma supersecretaria, um supersecretário, um 
supergovernador, de forma imperial, para mandar em Minas Gerais, e não 
para governar democraticamente. 

É por esses e outros motivos que estamos aqui na tribuna. É para defender 
a liberdade do Deputado. É para fazer uma análise melhor e votar, ponto a 
ponto, o projeto, porque, dentro do espírito regimental, muitas vezes o 
Deputado aprova o projeto como um todo e tem dificuldades, depois, através 
de outros expedientes e dos desdobramentos do próprio projeto, de votar 
algum ponto com o qual não concorde. Então, essa questão procede, e muito, 
justifica-se. Fundamenta muito bem o Deputado Paulo Piau, quando pede a 
votação em separado, artigo por artigo, porque, aí, vamos corrigir, talvez 
parcialmente, e fazer a vontade de cada Deputado desta Casa que tenha 
apresentado uma emenda, que tenha feito uma proposta dentro do projeto, e 
pode colocar ali a sua visão, o seu voto, de forma a satisfazer os interesses 
daqueles que aqui representa. É por este motivo que estamos aqui: para 
encaminhar favoravelmente ao requerimento do Deputado Paulo Piau. 

*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, 

Srs. Deputados, em boa hora o ilustre Deputado Paulo Piau apresenta 
requerimento propondo que a matéria seja votada por partes, artigo por 
artigo, mesmo para que este Plenário possa, efetivamente, saber aquilo que 
está votando e votar conscientemente, não em bloco, como, talvez, desejasse 
o Governo, como aconteceu nesta tarde, na votação do requerimento do 
ilustre Deputado Sebastião Costa, quando foi necessária a intervenção da 
Mesa dos nossos trabalhos para que se procedesse a uma segunda votação, 
a fim de que a vontade do Governo fosse expressa na votação de sua base, 
porque o Plenário já havia votado de outra forma. Por isso, mesmo 
observando o precedente ocorrido, é extremamente importante que a votação 
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seja feita artigo por artigo, para que cada Deputado saiba, com convicção, 
plenamente, aquilo que está apreciando no Plenário desta Casa, para o povo 
mineiro. E é importante também para que a matéria seja mais bem discutida, 
mais bem analisada, para que a votação seja de um projeto que venha 
efetivamente enriquecer a norma legal do Estado. A Oposição não cria 
obstáculos para que o Governo possa fazer a reforma administrativa que bem 
entender. Ele tem a responsabilidade do Executivo e sabe, na sua forma de 
governar, o que é melhor para o exercício da sua ação governamental. 
Acontece que a Assembléia Legislativa é também um dos Poderes do Estado 
e tem a obrigação de acompanhar a ação do Executivo na execução das 
políticas públicas e na formulação dessas políticas. Evidentemente, um 
projeto de tal natureza precisa ser mais bem apreciado por esta Casa. 
Entretanto, por um artifício da base governamental, não foi analisado nas 
comissões temáticas desta Casa e vem sem uma análise mais profunda para 
votação em Plenário. É um projeto, em certos aspectos, extremamente 
importante, e é necessário que seja inserido em nossas normas legais, mas, 
em outros aspectos, é desastroso. 

Estamos vendo, abismados, pasmados, que o Governo do Estado, numa 
reforma administrativa, propõe a extinção da Secretaria de Assuntos 
Municipais, a Secretaria que faz o elo de ligação do Governo Estadual com os 
municípios. Talvez, para o Governo atual, Minas não seja o somatório dos 
municípios mineiros, mas sim um ente distante, estranho e apático que 
governa o Estado, desconhecendo os Governos Municipais. Ontem mesmo 
tive a oportunidade de vir a esta Casa reclamar do Governo, que não tem 
feito nada em benefício dos nossos municípios, na promoção do 
desenvolvimento do Estado. E o Estado caminha para a frente, graças à ação 
de cada um dos municípios mineiros. Os Prefeitos estão no interior 
trabalhando, construindo progresso, produzindo desenvolvimento, e vem o 
Governo do Estado recolher as máquinas das associações microrregionais, 
tentando inviabilizar que os municípios possam fazer alguma coisa. Quem 
não dá conta de fazer alguma coisa talvez tenha ciúmes de quem esteja 
fazendo. Como não faço e o Prefeito está fazendo? Se eu não faço, o Prefeito 
também não faz. Pare, Minas, talvez seja essa a visão que o Governo do 
Estado tenha de Minas Gerais, impedindo os municípios de promover o 
progresso e o desenvolvimento. Acaba com a Secretaria de Assuntos 
Municipais, tendo criado, há pouco tempo, uma Assessoria de Relações 
Internacionais. É um absurdo. Acredito que esta Casa não aceitará que o 
Governo do Estado tenha à sua frente o Governador Itamar Franco. 

Encerro dizendo que esse projeto precisa ser mais bem estudado. Não foi 
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analisado nas comissões temáticas, então, que esse Plenário o faça, para 
votarmos um bom projeto de lei para Minas Gerais. Muito obrigado. 

Questões de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, pela ordem. Eu solicitaria que, 

de plano, encerrasse essa reunião, porque, como pode se verificar, não há 
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos. 

O Deputado Rêmolo Aloise- Sr. Presidente, solicito verificação de votação. 
Prorrogação da Reunião 

O Sr. Presidente (Deputado Durval Ângelo)- Antes de atender à questão de 
ordem, a Presidência prorroga a reunião, nos termos do art. 21 do Regimento 
Interno, por mais 1 h46min. A Presidência determina seja feita a chamada 
para recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para 
proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Júlio)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados. Portanto, há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos, no 

encaminhamento do requerimento apresentado em que se solicita a votação 
do projeto de lei que será discutido e votado daqui a pouco, que seja através 
de votação por partes. Entendemos que o projeto, que se encontra na forma 
do substitutivo do Deputado Rêmolo Aloise, o relator, já foi amplamente 
modificado por propostas da Oposição e também por Deputados da base do 
Governo Itamar Franco. 

De forma que o projeto se descaracterizou e se tornou um verdadeiro 
mosaico de assuntos que fogem à competência e à proposta inicial, que era a 
reformulação da Casa Civil e a extinção da Secretaria de Assuntos 
Municipais, tranformando-a em um gabinete, em um apêndice ligado à Casa 
Civil. A partir daí, vieram outras propostas louváveis. Proposta para a área de 
segurança pública e propostas até mesmo para a área de saúde, quando se 
pede a criação de um centro regional de saúde na região da cidade de 
Paracatu e propostas solicitando a criação de diversas delegacias regionais 
de segurança pública em várias cidades. Enfim, apareceram até mesmo 
propostas diferentes e estranhas ao projeto inicial qúe não foram aceitas pela 
Presidência da Casa, que apresenta a sua versão e suas razões de não 
acatá-las. 

Entendo que esse pacote, uma verdadeira caixa de surpresas, precisa ser 
amplamente discutido, parte a parte. 

Tenho certeza absoluta de que Deputados de todos os partidos, não só os 
da Oposição, PT ou PMDB, gostariam de se manifestar sobre cada item 
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separadamente. Isso é democrático, isso é liberdade, é oportunidade para 
que a Casa possa pegar cada artigo, analisá-lo e votá-lo. Nós mesmos, do 
PSDB - e falo por mim - votaremos, tranqüilamente, grande parte desse 
projeto, porque traz propostas bem feitas, bem elaboradas, partindo do 
Governador, que sente a necessidade de fazer uma reformulação geral. 

Aliás, o Governador Itamar Franco deveria fazer ampla reforma também na 
sua assessoria e nas suas Secretarias, porque, na verdade, tem muita gente 
que veste a camisa do Governador, mas está na situação de "stand by", de 
espera, até mesmo para ver o que vai acontecer com ele daqui para a frente. 
Há quem, se preciso for, hoje, cai de joelhos, jurando fidelidade e amor eterno 
à Sua Excelência, mas que, em breve, pode mudar de posição. É só questão 
de tempo. Por isso é que defendo a votação desse projeto, passo a passo. 

Estamos aqui cumprindo nossa obrigação. Não tenho outro compromisso a 
não ser com o meu mandato. Talvez seja um dos Deputados mais assíduos 
às comissões desta Casa, porque entendo minha função como parlamentar, 
e, assim sendo, entendo também que votar esse projeto, artigo por artigo, não 
vai roubar nosso tempo. Pelo contrário, pretendo estar aqui fazendo uma 
análise crítica, para que o funcionalismo do Estado se sinta assegurado e 
respaldado pelo Poder Legislativo. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Paulo Piau. 
O Deputado Paulo Piau*- Sr. Presidente, gostaria de manifestar-lhes minha 

preocupação com relação ao que foi dito ontem pelo Deputado Antônio Júlio, 
com relação ao não-recebimento de emenda pelo Presidente da Casa, pois 
há uma emenda "frankenstein" aceita, e outra de mesmo teor não aceita. 
Gostaríamos de saber o porquê disso. 

*-Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, como V. Exa. pode constatar, não 
há 39 Deputados no Plenário. Peço, portanto, o encerramento, de plano, da 
reunião. 

O Sr. Presidente - Esta Presidência constata a existência de "quorum" e diz 
ao orador que tem 5 minutos para fazer uso da palavra. 

O Deputado Paulo Piau - V. Exa. pode contar e ver que não há 39 
Deputados em Plenário. 

O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, peço recomposição de 
"quorum". 

O Sr. Presidente - Assim sendo, no tempo do orador, faremos a chamada 
para recomposição de "quorum". 

O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, isso não é regimental. 
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O Sr. P~esidente- V. Exa. já havia sido chamado para fazer uso da palavra. 

O procedimento de verificação deveria acontecer antes da sua intervenção. o 
art. 1~3. que V. Exa. deve conhecer, diz o seguinte: " Os apartes e as 
ques.toes de o~dem consentidos pelo orador e os incidentes por ele 
suscitados serao computados no prazo de que dispuser para seu 
pronunciamento". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à chamada 
dos Deputados. 

O Sr. Secretário (Deputado Adelmo Carneiro Leão)-(- Faz a chamada.) 
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados, portanto, há 

"quorum" para a continuação dos trabalhos. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Andrada. 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 

prezada assistência, o requerimento do Deputado Paulo Piau que pede a 
votação por artigos é muito importante. O projeto que estamos começando a 
discutir, ou seja, o projeto da chamada reforma administrativa do Estado, não 
apresenta uma reforma, mas sim um ajeitamento da máquina dentro do perfil 
que o Governador quer. É muito complexo, porque envolve uma gama 
enorme de assuntos. Dispõe, por exemplo, sobre a organização da 
Governadoria, a reestruturação da Casa Civil, o setor de turismo, a questão 
da segurança e, inclusive, sobre a isonomia de salários de reitor. Além disso, 
cita o Corpo de Bombeiros e extingue a Secretaria de Assuntos Municipais. 
Esse projeto chegou a esta Casa, e as comissões não fizeram sua análise de 
mérito. Foi, por perda de prazos, passando de comissão em comissão. O 
projeto foi desmembrado a requerimento da Oposição, porque se entendia 
que era complexo, e cada parte deveria ser analisada separadamente, de 
acordo com os assuntos específicos de cada área. Nada disso aconteceu, e 
agora estamos no Plenário iniciando a discussão de um projeto que não foi 
analisado pelas comissões da Casa. É muito temeroso votarmos o projeto 
sem conhecê-lo, sem debatê-lo. O requerimento do Deputado Paulo Piau tem 
fundamento, porque, separando-se os artigos, teremos condições de detalhar 
e analisar todo o seu teor, assim como poderá fazer a sociedade mineira, que 
nos acompanha através da TV Assembléia. Do jeito que está, pouco se sabe 
sobre a matéria, pois pouco se aprofundou. Conhecemos apenas de maneira 
genérica o que se quer com esse projeto, mas não conhecemos suas 
repercussões. Esse projeto envolve 370 cargos, e poucos sabem disso. E 
nenhum deles está sendo extinto. Está-se fazendo um remanejamento de 
setores, mas 370 cargos estão sendo envolvidos. É preciso discutir essa 

~ questão. O Governo reclama que a folha está alta e que não tem dinheiro, 
c. 
~ mas não extingue cargos. Faz uma reforma que troca seis por meia dúzia, e 
~ 
E" 
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não economiza nada. Portanto, queremos debater artigo por artigo, item por 
item, para que a sociedade tenha conhecimento real do que se quer com 
essa reforma, que não é reforma. Estamos vendo que a tática do Governo, no 
desenrolar do processo legislativo, foi justamente a de abafar o debate, de 
fugir da análise e de esquecer a discussão. Graças ao esforço sobre-humano 
da Oposição, estamos obrigando a bancada do Governo e o próprio Governo 
a submeter seu projeto ao debate público aberto e democrático, para que a 
sociedade possa, de fato, conhecer as suas reais intenções. 

Estamos lutando para que haja discussão. Cada requerimento que 
apresentamos, cada encaminhamento que fazemos têm o objetivo de 
suscitar, pelo menos em parte, a discussão desse projeto, porque está difícil 
um debate aberto, franco, frente a frente, entre o Governo e a Oposição, com 
o acompanhamento da sociedade. Por isso, defendemos a aprovação do 
requerimento do Deputado Paulo Piau, entendendo que será a melhor 
maneira de tratarmos esse assunto de forma transparente, a fim de que a 
sociedade mineira e os próprios parlamentares possam conhecer em 
profundidade a matéria, o que estarão votando logo mais neste Plenário. 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Miguel Martini. 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de ler o requerimento. 

(-Lê:) 
"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais. O Deputado que este subscreve, na forma regimental, requer a V. 
Exa. a votação por partes, artigo por artigo, do Projeto de Lei n° 399/99. 
Deputado Paulo Piau." 

Como esta Casa poderá votar um projeto de tal magnitude, segundo o 
Governo, criando não sei quantos cargos, dando superpoderes a não sei se 
Ministro, se Secretário, se Secretário-Ministro, se Ministro-Secretário, enfim, 
dando à Secretaria da Casa Civil quase que plenos poderes, sem sequer 
discutirmos a matéria na Comissão de Administração Pública? Isso é um 
desrespeito ao Poder Legislativo. Não foi discutido, na Comissão de 
Fiscalização Financeira, o impacto que causará no orçamento do Estado. 
Está se propondo um absurdo, ou seja, a extinção da Secretaria de Assuntos 
Municipais, sem que tal matéria tenha sido discutida na Comissão de 
Assuntos Municipais, considerada por esta Casa uma das Comissões nobres, 
que está entre as quatro que têm sete membros. Querem enfiar goela abaixo 
um projeto absurdo, pela sua incompetência para governar este Estado. 
Agora, querem que façamos essa votação sem conhecimento. Pergunto: Será 
que os nobres pares desta Casa, da Comissão de Assuntos Municipais, têm 
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conhecimento de todo o projeto, têm conhecimento do substitutivo? Será que 
a Comissão de Fiscalização Financeira, da qual faço parte, não sei até 
quando, mas ainda faço parte, já se debruçou sobre esse projeto, a fim de 
verificar qual será o impacto financeiro para o Estado? Então, é muito lógico, 
e tenho certeza de que todos os pares desta Casa votarão a favor deste 
requerimento. 

Tenho a certeza de que a Bancada do PT, que sempre zelou por discutir 
exaustivamente todos os projetos, não vai aceitar votar a não ser parte por 
parte, para que seja bem discutido cada um dos artigos. 

Parabéns, Deputado Paulo Piau, por ter tido sensibilidade de perceber que 
esse projeto não pode ser aprovado da maneira como está. Sabemos e 
vamos discutir isso, quando formos encaminhar duas emendas "frankenstein", 
que não têm nada a ver com o projeto, ferindo o Regimento, extinguindo a 
Secretaria de Assuntos Municipais. Vamos discutir isso mais à frente. 
Queremos discutir artigo por artigo, parte por parte, isso é lógico. E tenho 
certeza de que, mesmo depois do pito do Governador ou do Secretário na 
sua base governista, que a base vai votar para que seja discutido parte por 
parte esse projeto de lei. 

Tenho certeza de que, principalmente pela declaração que deu aqui o 
Deputado Adelmo Carneiro Leão, dizendo que tem realmente absoluta 
independência para votar, tenho certeza de que quererá discutir, porque 
sempre soou aos meus ouvidos a reivindicação do PT, de que temos que 
discutir exaustivamente, fazer audiências. 

Claro, agora, neste Governo, mudou um pouco esse discurso. Agora, não 
querem discutir nada. Mudou só um pouquinho. 

Mas, de qualquer maneira, é oportuno, e acho que se V. Exas. votarem a 
favor estarão, pelo menos, minimizando os riscos de votarmos algo sem 
profunda discussão. 

Questões de Ordem 
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, gostaria de continuar 

encaminhando a votação, mas percebo que não temos "quorum" para 
continuar. Peço que, de plano, encerre os trabalhos, por não termos 39 
Deputados em Plenário. 

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, peço recomposição de 
v; "quorum". 
Q 

~ O Sr. Presidente (Deputado José Braga)- É regimental. A Presidência vai 
Q 

·.?i determinar que se proceda à recomposição de "quorum". Com a palavra, a 
~ Sra. Secretária, para proceder à chamada dos Deputados. 
~ A Sra. Secretária (Deputada Elaine Matozinhos)- (-Faz a chamada.) 
"' ~ 
E 
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Responderam à chamada 

45 Deputados, portanto há "quorum" para o prosseguimento dos trabalhos. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo. 
O Deputado Mauro Lobo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, estamos neste 

momento discutindo o requerimento do Deputado Paulo Piau em que solicita 
votação por partes, artigo por artigo, do Projeto de Lei n° 399/99. Procede 
essa solicitação? Ora, como esse projeto tramitou na Casa? 

Deputados que me antecederam já questionaram o fato de duas das mais 
importantes comissões temáticas terem perdido prazo, não terem analisado, 
debatido ou até colocado essa reforma administrativa em audiência pública, 
que foram as Comissões de Fiscalização Financeira e de Administração 
Pública. 

Meus amigos, o projeto que se denomina de reforma administrativa não é 
analisado, dissecado, amplamente discutido nas comissões temáticas, então, 
não vemos também outro caminho a não ser discuti-lo detalhadamente, artigo 
por artigo. Isso deveria ter ocorrido nas comissões temáticas. Mas, por 
questões táticas, não vou nem dizer estratégicas, os Presidentes dessas 
comissões resolvem perder o prazo. 

Perderam o prazo, eliminando a oportunidade de uma discussão nas 
comissões técnicas, que são os órgãos técnicos, onde se pode travar uma 

/ ampla discussão desse projeto. 
Nós, quando tomamos conhecimento do projeto, não conseguimos 

vislumbrar a visão estratégica do Governo com relação à reforma 
administrativa, porque é muita pretensão chamar esse projeto de reforma 
administrativa. O que estamos vendo é apenas um emaranhado de ações, 
que não seguem uma diretriz política ou estratégica. 

O que o Governo quer com esse projeto? O que estamos discutindo, dentro 
de uma visão estratégica? Não sabemos. Apenas sabemos que se extingue 
uma Secretaria de Assuntos Municipais. Qual é a política do Governo em 
termos de interiorização, de descentralização? Não adianta falar em política 
de valorização dos municípios se a Secretaria que deveria ser a ligação do 
Governo com os municípios é extinta. Qual a opção que se tem? Será a 
Secretaria da Casa Civil ou uma subsecretaria a prestar esse serviço? Por 
que tirar o "status" da secretaria de ligação entre o Governo e o município? 
Qual é a política do Governo para regionalização? 

Criticou-se nesta Casa, por diversas vezes, a descentralização 
administrativa proposta e realizada no Governo anterior. Mas qual é a 
proposta alternativa? O que temos hoje para substituir, por exemplo, as 
regiões administrativas? Nada, nada, nada. 
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Enfim, é necessário que o Governo deixe o discurso fácil, muitas vezes de 

cunho demagógico, e apresente propostas concretas. Quando vier com 
propostas concretas, que elas sejam discutidas nesta Casa e que as 
comissões temáticas não se fechem para a discussão simplesmente 
perdendo prazo. Acho que não é esse o caminho para o soerguimento do 
conceito do Poder Legislativo. O Poder Legislativo deve se preocupar em 
trabalhar arduamente, levar propostas sérias e trazer a sociedade para 
discutirmos juntos, para encontrarmos o melhor caminho. 

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

Deputadas, gostaria, também na mesma linha dos meus colegas da 
Oposição, de dizer da importância de podermos apreciar e votar esse projeto 
separadamente. É que nós, Deputados da Oposição, embora presentes nas 
Comissões, não tivemos a oportunidade de apreciar o projeto, que já perdeu 
o prazo de apreciação e veio para o Plenário da Assembléia Legislativa sem 
os pareceres de comissões. 

A partir dessa análise no Plenário da Assembléia, passamos a identificar 
vários pontos desse projeto que devem ser mais bem discutidos. Até com a 
experiência dos próprios Deputados deve-se procurar realizar melhorias e 
ajustes no projeto. Sei que vários Deputados e Deputadas já contribuíram 
para a melhoria do projeto, mas não há dúvida de que há outros pontos que 
devem ser discutidos e merecem uma reflexão. 

Quero lamentar, como já o fizeram anteriormente os Deputados Mauro 
Lobo, Antônio Carlos Andrada e outros, a extinção da Secretaria de Assuntos 
Municipais. O Governo, que a todo momento prega pacto federativo, em 

z momento algum respeita a autonomia dos Poderes e desconhece 
õ completamente os municípios. Esse Governo promoveu, na Assembléia 
., Legislativa e também lá fora, "road shows" para falar sobre a quebra do pacto 
.~ . ., federativo. No entanto no momento de mostrar coerência, extingue a 
~ Secretaria que trata do ~ontato do Governo do Estado com os municípios. 

Estamos vendo o nosso tempo se esgotar e estamos tratando apenas de 
::: um ponto nebuloso e incoerente desse projeto. Mas o projeto é amplo e tem 
~ várias emendas que merecem uma discussão cuidadosa por parte dos 
~ Deputados. Corremos o risco de aprovar, na Assembléia, algo que vai custar 
~ muito para o povo de Minas Gerais. Não tenho dúvida de que a Assembléia 
.~ Legislativa será cobrada. Ela, que gastou tanto para falar sobre pacto 
~ federativo, ignora, numa reforma administrativa, os municípios que compõem 
o. ~ o Estado de Minas Gerais. Trata-se de uma discussão importante que deve 

o 

"' ~ 
f 
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ser realizada. 

*- Sem revisão do orador. 
Questão de Ordem 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, de 
plano, não temos "quorum" para a continuação dos trabalhos. Assim, solicito 
a V. Exa. que, de plano, encerre a reunião. 

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) -A Presidência verifica, de 
plano, que temos número suficiente para o processo de votação. A 
Presidência veio agora da cantina e constatou a presença de número muito 
expressivo de Deputados, e ainda temos mais dois Deputados para fazer o 
encaminhamento de votação. A Presidência solicita ao nobre Deputado que 
conclua o seu raciocínio, para poder chamar o Deputado Amilcar Martins para 
fazer uso da palavra. 

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, apesar de considerarmos a cantina 
da Assembléia um lugar importante para os parlamentares, principalmente 
numa reunião longa como esta, a presença dos Deputados ali não pode ser 
contada para "quorum". Quando apresentei o requerimento de recomposição 
de "quorum", não tínhamos número suficiente de Deputados em Plenário, e V. 
Exa. contou os que estão na cantina da Casa. 

O painel da Assembléia está anunciando várias comissões em atividade. A 
presença nelas, sim, poderia ser considerada, mas, na cantina do Zezão, 
penso que não deveríamos considerar. Assim sendo, Sr. Presidente, solicito a 
V. Exa. que proceda à recomposição de "quorum". 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Amilcar Martins, para o 
encaminhamento da votação. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, Srs. Deputados, não poderia 
deixar de iniciar minha fala de outra forma que não fosse com uma palavra de 
protesto e até mesmo de decepção. Nunca ouvi falar que a presença de 
Deputados na cantina da Assembléia Legislativa pudesse ser contada como 
"quorum" de Plenário. 

Temos, eventualmente, Deputados em outros bairros da cidade, em suas 
casas, e peço a Deus que todos nós e nossas famílias estejamos gozando de 
perfeita saúde e segurança. Isso, no entanto, não é suficiente para justificar 
uma atitude que se pode classificar de autoritária e desrespeitosa em relação 
à solicitação de verificação de "quorum" no Plenário da Assembléia 
Legislativa, feita por um Deputado. 

O Regimento determina a necessidade de 39 Deputados presentes no 
Plenário para votar o projeto que está em pauta. O fato de os Deputados 
estarem espalhados por aí não é suficiente para a Presidência considerar que 
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haja "quorum" qualificado para o prosseguimento da reunião. 

Não obstante as decepções, não obstante os pequenos e os grandes 
golpes dados no Regimento e na democracia, é preciso seguir em frente, 
porque alguém tem que representar e defender os interesses da nossa gente. 

Subo a esta tribuna, mais uma vez, para dizer da importância do 
requerimento do Deputado Paulo Piau, que propõe a votação, por partes, 
artigo por artigo, do Projeto de Lei n° 399/99. 

Parece que nenhum Deputado presente neste Plenário tem dúvida da 
intenção da proposição do Deputado Paulo Piau. 

Trata-se de um projeto atabalhoado. Trata-se, na verdade, de uma grande 
decepção, de um traquezinho, exatamente porque falta comando a este 
Governo. A partir do Governador, todos os seus comandados não são 
capazes de elaborar com um mínimo de competência um projeto de reforma 
da estrutura administrativa do Estado. Todos os tipos de erros, de falhas, de 
confusões foram cometidos ao longo de todo esse processo de elaboração do 
projeto, fora os equívocos de conteúdo, que são extremamente graves, os 
chamados enganos substantivos. Esse inchaço da Secretaria da Casa Civil, 
cujo titular é muito mais do que um supersecretário, aparentemente é um 
secretário que manda não apenas nos outros, mas, quem sabe, até no 
próprio Governador. Equívocos graves como, por exemplo, acabar com a 
Secretaria de Assuntos Municipais. E não param por aí esses equívocos. Por 
todas essas razões, gostaria de solicitar a cada Deputado que vote com 
consciência, com clareza, dando voto favorável ao requerimento do Deputado 
Paulo Piau, para que possamos votar por partes, artigo por artigo, o Projeto 
de Lei n° 399/99. 

Questão de Ordem 
O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, como podemos verificar, não 

há "quorum" para a votação deste projeto; mais uma vez, peço a V. Exa. que 
encerre, de plano, a reunião, ou, no mínimo, em respeito à democracia, faça 
uma chamada de recomposição de "quorum", para que possamos votar 
segundo as normas regimentais, a legalidade, porque, se estivermos 
quebrando a legalidade, estaremos ferindo de morte a própria democracia. 
Portanto, solicito a V. Exa. que, no mínimo, verifique se há "quorum" para 
continuarmos esta reunião. 

O Sr. Presidente - A Presidência verifica a presença de 39 Deputados em 
Plenário. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Aílton Vilela. 
O Deputado Aílton Vilela - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos, nesta 

oportunidade, defender o requerimento do Deputado Paulo Piau, que traz, no 
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seu bojo, a solicitação da votação em partes, analisando artigo por artigo, em 
virtude de o projeto ser bastante complexo. Ao mesmo tempo em que cria 
novos órgãos, extingue outros. Cria a Secretaria do Turismo, extinguindo a 
TURMINAS, órgão de suma importância, que vem desempenhando papel 
significativo na área do turismo. O projeto trata da extinção da Secretaria de 
Assuntos Municipais, órgão extremamente significativo e importante como 
órgão auxiliar do Governo. 

Hoje, o Estado possui 853 municípios. E esta Secretaria é, então, um órgão 
que interliga e cuida dos negócios dos municípios junto ao Governo do 
Estado. Portanto, os nossos prezados pares precisam analisar com muito 
cuidado e profundidade a extinção dessa Secretaria, que tantos serviços tem 
prestado e certamente estará prestando aos 853 municípios do Estado. 

Com a extinção dessa Secretaria, haverá a transferência de suas atividades 
para a Secretaria da Casa Civil, que já tem a sua vida bastante carregada 
com outras obrigações e atividades. Com isso, todos os mineiros ficarão em 
dificuldade, porque a Casa Civil não terá condições de dar um tratamento 
satisfatório, que realmente os municípios necessitam para o seu 
desenvolvimento e grandiosidade. Portanto, precisa-se analisar 
profundamente o projeto, antes de votá-lo. Esse requerimento do Deputado 
Paulo Piau, que trata do desmembramento do projeto, para que possamos 
votá-lo em partes, analisando cada artigo, é importante. Que votemos com 
responsabilidade e consciência aquilo que realmente o Estado necessita. 
Uma reforma administrativa precisa ser bastante estudada, para que os 
municípios e o Estado possam ter o seu desenvolvimento direcionado, em 
busca do que é melhor para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, ouvi vários 

encaminhamentos e não podemos deixar de trazer alguns esclarecimentos 
acerca dos argumentos apresent ados aqui. Quero encaminhar 
contrariamente ao requerimento, principalmente porque nunca vi aqui essa 
questão de discutir artigo por artigo. Se o conteúdo me desagrada, voto 
contrariamente; se me agrada, voto favoravelmente. Votar parágrafo por 
parágrafo? Confio na Comissão de Redação para corrigir e apresentar a 
proposta. Portanto, apesar de respeitar o Deputado Paulo Piau, isso é uma 
forma de dificultar a votação. 

Várias pessoas disseram que o Estado não estava cortando despesas. 
Agora, a Secretaria é defendida por essas mesmas pessoas que dizem que o 
Estado não corta gastos extinguindo uma Secretaria. 

Sr. Presidente, em relação ao que foi dito aqui, de superpoderes para um 
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determinado Secretário, o Governador precisa ter liberdade para formar a sua 
equipe. É nessa equipe que confia. O governante escolhe o seu Primeiro-
Ministro. Assim como Fernando Henrique escolheu ACM, o Governador 
Itamar Franco tem toda a liberdade para escolher o homem forte do seu 
Governo. Não temos de ficar aqui dando palpites nessa questão. 

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados que 
estiverem de acordo permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Rejeitado. 

O Deputado Hely Tarqüínio- Sr. Presidente, peço verificação de votação. 
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" 5 Deputados; votaram "não" 41 

Deputados; não houve voto em branco. Está, portanto, ratificada a rejeição do 
requerimento do Deputado Paulo Piau. 

Declaração de Voto 
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, votamos a favor, porque 

entendemos que era um expediente democrático buscar atender à análise de 
cada artigo, até porque esse projeto não foi apreciado principalmente pela 
comissão de direito, que é a de Fiscalização Financeira. Não temos, 
realmente, conhecimento de quanto vai custar essa reforma, cuja proposta 
está sendo feita. As outras comissões também perderam o prazo, a 
proposição veio para o Plenário e, de qualquer forma, com o espírito libertário 
de Minas Gerais, é que analisamos item por item e gostaríamos que a 
proposta fosse aprovada por este Plenário. 

Portanto, nossa declaração é para favorecer à análise de item por item do 
projeto, para que essa reforma possa ocorrer de maneira que atenda aos 

~ interesses de todos os Deputados. Temos certeza de que vários Deputados 
"' gostariam de ter visto contempladas suas emendas. Portanto, queremos 
::; expressar nossa decepção em não ter artigo por artigo analisado, porque 

temos a certeza de que isso contemplaria as propostas de Deputados da 
base do Governo. A Oposição coloca-se contrária ao resultado dessa 

o votação. Muito obrigado. 
V> 

"' Questão de Ordem 
::: 
~ O Deputado Amilcar Martins - O art. 254 do Regimento Interno é muito claro 
~ e estabelece o seguinte: "Após votação em reunião pública, o Deputado 
"' poderá fazer declaração de voto, pelo prazo de 5 minutos". Mas V. Exa. 
~ concedeu ao Deputado Hely Tarqüínio apenas 3 minutos. Quero fazer 
~ declaração de voto, usando o prazo de 5 minutos. É regimental. 
~ O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao ilustre Deputado que esse 
V> 

~ 
E" 
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projeto está em regime de urgência. 

O Deputado Amilcar Martins - O art. 254 não estabelece isso. 
O Sr. Presidente- Portanto, todo o processo de votação, todos os prazos, 

inclusive os das proposições incidentes, são reduzidos à metade. 
O Deputado Amilcar Martins - Qual é o artigo que determina isso? 
O Sr. Presidente- Art. 273, inciso 11: "Na tramitação sob regime de urgência, 

serão observadas as exigências regimentais, com as seguintes ressalvas: 
redução à metade dos prazos regimentais, ressalvado o disposto no § 3° do 
art. 287". Mas não é o caso. 

O Deputado Amilcar Martins - Sr. Presidente, há um entendimento da nossa 
parte de que é apenas um requerimento, não se trata da votação do projeto 
de lei. Portanto, a redução desse prazo não incide sobre esse requerimento. 
Essa interpretação não é correta. 

O Sr. Presidente - O acessório segue o principal, Sr. Deputado. A 
Presidência pergunta ao ilustre Deputado se pretende fazer declaração de 
voto. 

Declaração de Voto 
O Deputado Amilcar Martins - Sob protesto, farei a declaração de voto pelo 

prazo de 3 minutos, ainda que discordando da interpretação dada por V. Exa. 
Começo a minha declaração de voto fazendo um comentário claro: por que a 
Oposição está chamando a atenção da Casa para o desrespeito com que 
está sendo tratada? 

Há poucos minutos, no "MG TV", o Governador Itamar Franco disse para 
toda a população de Minas Gerais que não precisa de Deputado, não precisa 
de voto de Deputado, não precisa de apoio de Deputado, não precisa de 
ninguém. Não precisa de Deputado para governar, não precisa de Deputado 
para apoiar projeto, pois irá continuar governando independente de qualquer 
base de apoio, de qualquer Deputado. Esse é o Governador que Minas 
Gerais tem, que desrespeita este Poder. Volto a dizer isso. Não é possível 
que esta Casa não tenha a dignidade de reagir contra uma manifestação de 
desrespeito como essa. 

Por isso, Sr. Presidente, estamos defendendo a dignidade do Poder 
Legislativo, estamos defendendo a autonomia e a soberania do Poder 
Legislativo. Não podemos aceitar uma manifestação dessa ordem do 
Governador do Estado, que declara a toda a população de Minas Gerais que 
os Deputados não valem nada. Não sou pau-mandado do Governador Itamar 
Franco. Não aceito ofensas do Governador Itamar Franco. 

Ele não tem condições morais de me ofender. Quem é ele, com a trajetória 
que todos temos na Oposição, na sustentação da democracia, para receber 
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~ma ofensa, um desrespeito de um Governador como esse? Não aceitaremos 
ISso jamais. E é por isso, Sr. Presidente, que estamos aqui, para dizer a toda 
a Casa que tenho a certeza de que muitos de nós não aceitarão calados 
ofensas desse tipo. Quem o Governador pensa que é? Por que pensa que é 
melhor do que os Deputados, que representam o povo de Minas Gerais? Por 
que pensa que pode ir à televisão e dizer ao povo mineiro que não precisa de 
Deputado, que não precisa de nada da Assembléia Legislativa, que governa o 
Estado independentemente dos Deputados, com ou sem Deputados? Por que 
se dá o direito de dizer isso? Deixo essa pergunta e a minha palavra de 
indignação. Não aceitamos manifestações desrespeitosas do Governador. 
Não aceitaremos, jamais, esse tipo de manifestação. E é por isso mesmo, por 
um projeto que tem essa origem, que pedimos que fosse votado por partes, 
para que os Deputados pudessem compreender os problemas de cada uma 
das suas partes. Essa é a manifestação que queria fazer, Sr. Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Alberto Pinto Coelho - Sr. Presidente, solicitaria da Presidência 

que os pronunciamentos atinentes a declaração de voto ficassem restritos a 
declaração de voto, e, não, a questões que não dizem respeito à matéria que 
está sendo votada. 

Quanto ao pronunciamento do Deputado Amilcar Martins, não é o momento. 
Estou argüindo exatamente para que se cumpra o Regimento desta Casa. No 
momento oportuno, faço questão de, da tribuna deste Plenário, responder a 
essas observações do Deputado, porque estava presente quando o 
Governador deu a entrevista coletiva. 

O Deputado lrani Barbosa - Declaração de voto, Sr. Presidente. 
O Sr. Presidente - Pela ordem, com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa - Sr. Presidente, as declarações feitas pelo 

Deputado Amilcar Martins dizem respeito a algumas declarações dadas pelo 
Secretário Henrique Hargreaves. 

O Sr. Presidente - A Presidência pergunta ao Deputado se está levantando 
questão de ordem ou fazendo declaração de voto. 

O Deputado lrani Barbosa - Declaração de voto e posso fazer a minha. 
~ Posso fazer uso da palavra para chegar à conclusão. Posso citar o que 
~ preciso citar, Sr. Presidente. V. Exa. é o Presidente da Casa, não é um 
<n ditador, o dono desta Casa. o 

o 

~ O Sr. Presidente - De forma alguma ... 
~ O Deputado lrani Barbosa - Então, gostaria que V. Exa. me deixasse 
~ concluir o raciocínio. V. Exa. está interferindo na minha fala. c. 

~ O Sr. Presidente - V. Exa. está solicitando a palavra para fazer declaração 
~ 

f 

( ' 
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de voto. A Presidência, infelizmente, não poderá conceder, porque V. Exa. 
não votou. 

O Deputado lrani Barbosa - Não sou obrigado a me deslocar de onde 
estiver para onde V. Exa. quiser. É abstenção. Exijo respeito. 

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado e ao Plenário que, 
no processo de verificação, o Deputado pode se abster perfeitamente, desde 
que vote em branco, o que não foi o caso do Deputado lrani Barbosa, 
conforme ainda está registrado no painel. A Presidência vai passar ao 
encaminhamento da votação da proposição principal do Projeto de Lei n° 
399/99. Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão, para encaminhamento de 
votação do Projeto de Lei n° 399/99. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão*- Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Deputados, 

nobres colegas, com relação a esse Projeto n° 399, pude acompanhar a 
discussão da Secretaria de Turismo em especial. Esse é o assunto ao qual 
vou me limitar, deixando para os nobres colegas transcorrerem sobre os 
outros itens. É importante, e este é um momento crucial para Minas Gerais. 
Implantar e priorizar o turismo nessas Minas que precisam buscar um novo 
foco de alternativa de desenvolvimento torna-se necessário e vem em um 
bom momento. Porém, Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo aos nossos 
colegas para uma emenda colocada pelo Deputado Agostinho da Silveira. 
Prefiro entender que houve um erro na composição do projeto. O Governo 
cria a Secretaria de Turismo, tão importante para o nosso Estado, mas, ao 
mesmo tempo, pega o Pró-Minas, melhor equipamento turístico do Estado de 
Minas Gerais, e o transfere para a Casa Civil, e não para a Secretaria de 
Turismo, onde, de direito e de fato, deve estar, para que possamos ter uma 
Secretaria consubstanciada, com um projeto correto, seguindo o Plano 
Mineiro de Turismo, respeitando o conselho paritário. 

Esperamos votar ainda nesta noite o projeto que leva um substitutivo de 
minha autoria, pela não extinção da TURMINAS. Aí, sim, teremos um 
agregado, uma estrutura eficaz, capaz de cumprir o papel não só de abrir os 
caminhos, porque estes já estão abertos - há seis anos viemos defendendo, 
não só nesta Casa, mas também na nossa região a necessidade de maior 
investimento no turismo - mas também de dar continuidade e consubstanciar 
esse segmento tão importante do setor econômico. Peço a atenção dos 
colegas com relação à Emenda n° 7, do Deputado Agostinho Silveira, para a 
qual pedimos destaque. Muito obrigada. 

*- Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao próximo orador inscrito, 



z 
\5 

o 

915 
Deputado Carlos Pimenta, a Presidência deseja colocar à disposição dos 
Deputados a cópia solicitada à operadora do computador, com referência à 
verifi?ação. de votação, por solicitação do Deputado Paulo Piau, a qual 
contem a lista de todos os Deputados que fizeram uso do painel no momento 
da verificação de votação. 

Os Deputados poderão verificar que, efetivamente, não consta o nome do 
Deputado lrani Barbosa na lista dos Deputados que votavam "sim", "não" ou 
em branco. Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Carlos Pimenta. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de perguntar a V. Exa. se, quando 

fazemos a declaração, se estou fazendo declaração de votação ou de 
verificação de votação. 

O Sr. Presidente - A Presidência responderá ao final do pronunciamento de 
V. Exa. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta - Gostaria de fazer o encaminhamento desse 

projeto que está aí. Nos casos em que temos dúvidas, temos interesse em 
fazer algumas indagações, levantando questões a respeito do projeto. 
Faremos isso no momento em que solicitarmos destaque de algumas 
emendas e de alguns artigos ao projeto. 

Gostaria, em primeiro lugar, de lamentar profundamente a ausência, mais 
uma vez, de representantes dos funcionários públicos estaduais e da 
Secretaria de Assuntos Municipais, que fizeram uma verdadeira peregrinação 
pelos gabinetes dos Deputados, solicitando que pudéssemos intervir a tempo, 
antes da extinção dessa Secretaria. Comprometemos a nossa palavra nesse 
sentido, mesmo porque entendemos que a SEAM é por demais importante, 
principalmente para as Prefeituras, para os Prefeitos e para os municípios 
mineiros. 

Entendo que o projeto tem suas virtudes, sua importância, mas fere de 
morte, fere profundamente o funcionalismo público deste Estado. Não foi 
realizada sequer uma audiência para debater esse assunto. Não tivemos a 
oportunidade de discutir com os funcionários da SEAM, não sabemos para 

~ onde irão, não sabemos se perderão os seus empregos, quais serão as suas 
E ~ condições funcionais, se terão alguma promoção ou se terão alguma 
~ desvantagem no seus vencimentos e no seu plano de cargos e salários. 
~ Sinto profundamente que esse projeto esteja hoje nesta situação, numa 
o -< reunião perturbada, complicada, sem que tenhamos tido oportunidade de 
~ ouvir o funcionalismo. Estou nesta Casa há quase cinco anos, e por diversas 
:::. 
~ vezes, por muito menos, essas galerias estiveram lotadas de funcionários, 
"' ~ 
E' 

/ 
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solicitando, pressionando os Deputados, pedindo que pudéssemos intervir em 
seu nome. 

Nossos colegas Deputados, do PT, nesta Casa, arregaçaram as mangas, 
lutaram bravamente, protestaram, brigaram, encheram as galerias para que 
nada se fizesse contra o funcionalismo. E hoje estamos assistindo, calados, 
cordeiros, ao desmanche de uma secretaria que deveria estar, pelo contrário, 
sendo objeto de aperfeiçoamento, de crescimento para atender aos nossos 
Prefeitos. 

Citarei apenas um fato para os senhores: o Ministério do Meio Ambiente, no 
mês passado, desenvolveu um projeto de recuperação da mata Atlântica, e 
alguns municípios do Leste do nosso Estado foram incluídos para apresentar 
seus projetos. Fizeram uma reunião aqui, em Belo Horizonte, na qual foi 
cobrada dos Prefeitos e dos municípios a quantia de R$5.000,00 para se 
fazer um projeto de preservação da mata Atlântica, e a SEAM estava com 
suas portas fechadas. Entendo que deveríamos estar injetando mais ânimo 
naquela Secretaria, abrindo suas portas e atendendo seus funcionários, que 
são pessoas competentes, e não estar, neste momento, acabando com uma 
das principais secretarias do Estado, transformando-a em um gabinete, em 
um fundo de cozinha do Palácio da Liberdade e da Casa Civil. 

Meus senhores, tenho certeza de que as decisões dos Deputados sobre 
esse projeto calarão fundo na nossa consciência, e amanhã não quero que 
digam que contribuí para jogar mais ainda no buraco e tirar ainda mais a 
esperança do funcionário do Estado de Minas Gerais, principalmente da 
SEAM. 

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem 
formulada por V. Exa., a única coisa que pode dizer é que, pela própria 
definição da palavra, verificação serve exatamente para verificar efetivamente 
quem votou. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Hely tarqüínio. 
O Deputado Hely Tarqüínio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa e 

presentes nas galerias, voltamos à tribuna para fazer o encaminhamento do 
projeto de reforma administrativa do Governo do Estado de Minas Gerais. 
Trata-se de um assunto bastante conhecido por todos, mas que nos deixa 
preocupados, principalmente num momento em que ficamos sabendo que o 
Governador do Estado disse que faz a reforma e que governa Minas Gerais 
independentemente deste Poder Legislativo. 

Mais uma vez o Governador afirma isso, de viva voz, com se não bastasse 
ter interferido formalmente nesta Casa no primeiro dia, quando foi eleita a 
Mesa. Agora, numa oportunidade infeliz, declara, no rádio e na televisão, que 
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não precisa de Deputado para comandar os destinos de Minas Gerais. 
Parece que o Governador perdeu o conceito de política, aquela política que 
surgiu na Grécia, na "polis", da qual o povo participa e segundo a qual o 
governo não é apenas de uma pessoa, é de todos. 

Isso nos entristece porque macula o conceito e a prática da democracia. 
Mas, mesmo assim, temos uma palavra-chave, a palavra resistência, que 
simboliza também desafio. O Poder Legislativo está sofrendo provocações 
desafiadoras da sua força. Para que tenhamos força, quero conclamar todos 
os parlamentares para unir em torno do Poder Legislativo, embora tenhamos 
as nossas diferenças partidárias e de opiniões. 

Sr. Presidente, após essa digressão, vamos voltar ao assunto, ao núcleo do 
problema, que é o encaminhamento que vai acontecer, daqui a pouco, da 
votação desse projeto. Já falamos, mas não custa repetir, para que isso seja 
condicionado, marcado na consciência de todos nós e fique na memória 
contra a prática da não-democracia. O Governador basicamente tira a 
Secretaria de Assuntos Municipais e a coloca fisicamente também com a 
presença de seus recursos humanos, com remanejamento de vários 
funcionários, para a superestrutura da supersecretaria da Casa Civil. 

Ele alberga, também, na Casa Civil a Vice-Governadoria. Temos, então, 
uma dúvida. O Vice-Governador e o Governador, que, em anos anteriores, 
foram adversários ferrenhos, estarão policiando os atos um do outro? Será 
que existe sintonia, ou simpatia, no Governo? Mas a política é sempre .a da 
conciliação, e, nesse ponto, parece que o Governador é conciliador. E um 
pecado mortal a Secretaria de Assuntos Municipais alojar-se na estrutura da 
Secretaria da Casa Civil. Temos certeza de que os Vereadores que têm força 
com os Prefeitos, sendo seus emissários, não serão recebidos, porque lá falar 
com o rei é difícil, e o mesmo acontece para se falar com o "sub-rei". A forma 
de governar é vertical. Essa Secretaria de Assuntos Municipais, 
tradicionalmente, sempre recebeu projetos dos muitos municípios mineiros, 
principalmente os pequenos. Preocupo-me muito com esses municípios 
pequenos, que, geralmente, não têm nem interlocutor e cujo Prefeito caminha 
com as forças políticas, conversando com o Secretário, que, de forma 
amável, discute com ele os projetos e os analisa, pois, às vezes, os recursos 
aparecem quando os temos caracterizados no orçamento ou por atendimento 
político. Essa é uma secretaria de atendimento político, em que pese querer 
dizer que esse orçamento será realístico. Isso não acontece; será um 
orçamento fictício. Queremos apenas chamar atenção para o fato de que 
somos contra o todo do projeto e, também, contra essa supersecretaria na 
Casa Civil. 

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

ouvidos de mercador e cremos que esta Casa também não os tem. Portanto, 
ficamos preocupados com o viés de nossa reunião desta noite, porque temos 
que ter realmente uma definição entre o nosso comportamento nesta Casa e 
a autoridade da Mesa. Mas queremos voltar ao que interessa, que é o 
encaminhamento do projeto de lei, que solicitaríamos à assessoria da Mesa 
que nos trouxesse, por gentileza. 

Queremos encaminhar favoravelmente o Projeto de Lei n° 3 99/99, segundo 
não só uma convicção pessoal, mas também considerando a da Bancada do 
PPS. Esse projeto é taxado por muitos como uma reforma administrativa. Um 
representante da Oposição, o Deputado Antônio Carlos Andrada, disse que 
não se trata disso, com o que concordamos, pois, na verdade, são mudanças 
administrativas isoladas nas Secretarias, o que não caracteriza uma reforma. 

Queremos dizer que, em março de 1995, no primeiro mandato nosso nesta 
Casa, conforme está registrado no volume 3 dos anais da Assembléia 
Legislativa, falávamos que cabe ao Executivo governar e ao Legislativo 
legislar e fiscalizar. (- Lê:) 

"Sabemos que não podemos, como legisladores e membros do Poder 
Legislativo, torpedear um Governo que nasce e assume o Estado, 
interessado em acertar. Não estamos com essa predisposição de espírito. 
Pelo contrário, estamos dispostos a ajudar o Governo e aprovar aquilo que 
nos for enviado de maneira clara e objetiva." 

É com esse propósito que declaramos, no nosso primeiro mandato, já em 
nome da bancada do PPS, que vamos votar favoravelmente ao projeto, 
porque cabe ao Governo cumprir seus sonhos e suas determinações de 
campanha. 

Acredito que consertar e retirar poder de Secretarias é problema do 
Executivo que se dispõe a governar. E cabe ao Legislativo votar contra ou a 
favor. Tenho certeza de que não cabe a parlamentares sensatos quebrar 
esse espírito de governabilidade. 

Para concluir, gostaria de reiterar os nossos votos de congratulações à 
Presidência por haver rejeitado duas emendas que denominamos de 
espúrias, e, nesse mesmo discurso, de 1995, condenávamos nesta Casa, 
como dizer que lamentávamos que um projeto enxuto, conciso, perfeito vá às 
comissões e comece a receber emendas espúrias, inadequadas, totalmente 
desvinculadas do projeto. 

Por essa razão, queremos parabenizar a Presidência por haver rejeitado, 
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ou melhor, não ter aceito as emendas que tratavam da diminuição de 
alíquotas do setor moveleiro e da prorrogação do prazo para a anistia fiscal, 
uma das emendas importantíssimas, mas despropositadas. 

Esse é o nosso ponto de vista e tenho certeza de que a Bancada do PPS 
votará favoravelmente, exceto no caso da Emenda n° 7, em que propomos a 
manutenção do Pró-Minas, na Secretaria de Turismo. Isso sim, consideramos 
uma aberração. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Antônio Carlos Andrada - Sr. Presidente, gostaria de 

encaminhar questão de ordem à Mesa, relativa à questão de ordem 
formulada hoje, à tarde. Temos um documento importante e gostaríamos de 
levantar o assunto para esclarecer nossa preocupação com relação ao 
procedimento da Mesa, daqui em diante, com relação ao recebimento de 
emendas. 

No caso específico, o relator colocou, no seu substitutivo, no art. 46, um 
texto que trata da questão da isonomia dos Reitores da UEMG e da 
UNIMONTES. Ora, está tramitando na Casa um projeto de lei sobre essa 
matéria. E o Regimento Interno diz, no seu art. 173, inciso 111, que não pode 
tramitar outra matéria semelhante ou igual. Nesse caso, a Mesa recebeu a 
emenda e foi acolhida pelo relator. _ 

Esse tipo de preocupação nos faz levantar aquela questão, para que a açao 
da Mesa ocorra. Entendemos que deve ocorrer, mas com muito critério, para 
que não haja constantemente reclamações e desgastes. 

São essas as nossas colocações com relação ao Projeto de Lei no 507/~9. 
que está tramitando, e a essa emenda, que não deveria existir. MUlto 
obrigado. 

Encerramento 
O Sr. Presidente - Esgotado o prazo da reunião, a Presidência a encerra, 

convocando os Deputados para a extraordinária de logo mais, às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação; para as especiais de amanhã, dia 21, às 
9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a 
ordinária 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 843 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 21/10/99 
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, Rogério Correia, Doutor 

Viana e Rêmolo Aloise 
Sumário: Comparecimento- Abertura -1 3 Parte: 13 Fase (Expediente): Ata-

2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei 
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n°s 625 a 628/99 - Requerimentos n°s 815 e 816/99 - Requerimento do 
Deputado Paulo Piau - Comunicações: Comunicações da CPI dos Fundos, 
das Comissões de Transporte e de Direitos Humanos e dos Deputados João 
Paulo, Mauri Torres e Arlen Santiago- Interrupção e reabertura dos trabalhos 
ordinários - Registro de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Márcio Cunha, Alberto Bejani, Fábio Avelar, lrani Barbosa e Carlos 
Pimenta- 23 Parte (Ordem do Dia): 1a Fase: Abertura de Inscrições- Palavras 
do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Paulo Piau; deferimento - Discussão e Votação 
de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 399/99; 
aprovação - Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei Complementar n° 12/99; discurso do Deputado Carlos Pimenta; 
encerramento da discussão - Requerimento do Deputado Marco Régis; 
deferimento; discurso do Deputado Marco Régis - 23 Fase: Questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de "quorum" 
para discussão - Palavras do Sr. Presidente - Discussão de Proposições: 
Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 14.125; 
emissão de parecer pelo relator; discurso do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira; questões 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 - Ailton Vilela - Alberto Bejani - 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 - Cabo Morais - Carlos Pimenta - César de Mesquita - 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- Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani Barbosa -
Ivo José - João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto 
Ribeiro - 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 - Pastor George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo 
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues -
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Sebastião Navarro Vieira -Wanderley Ávila. 

Abertura 
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - Às 14 horas, a lista de 

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

1a Parte 
1 a F as e (Expediente) 

Ata 
- O Deputado Edson Rezende, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da 

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. 
2a Fase (Grande Expediente) 
Apresentação de Proposições 

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a 
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições: 
PROJETO DE LEI N° 625/99 

Declara de utilidade pública a Associação Antônio e Marcos Cavanis, com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Antônio e Marcos 

Cavanis, 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. 
Adelmo Carneiro Leão 
Justificação: A Associação Antônio e Marcos Cavanis é uma sociedade civil 

sem fins lucrativos e visa a promover o desenvolvimento cultural, social e 
religioso da coletividade, priorizando a juventude e pessoas mais carentes. 

Por meio de iniciativas na área assistencial e no setor da saúde, busca 
possibilitar o crescimento dessas pessoas e a sua integração na sociedade. 

Como apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, 
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° 626/99 

( 



/ 

922 
Declara de utilidade pública o Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de 

Andradas - CAMPA-, com sede no Município de Andradas. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Círculo de Amigos do Menor 

Patrulheiro de Andradas- CAMPA-, 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, 30 de setembro de 1999. 
Dalmo Ribeiro Silva 
Justificação: O Círculo de Amigos do Menor Patrulheiro de Andradas, 

fundado em 15/1/96, com sede no Município de Andradas, é uma sociedade 
civil de caráter filantrópico e sem fins lucrativos, que tem como objetivo 
precípuo propiciar assistência aos menores, de ambos os sexos, sem 
distinção de cor, condição social, credo político ou religioso. 

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, 
pelo que faz jus ao título declaratório de utilidade pública. 

- 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° 627/99 
Acrescenta parágrafo ao art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 

1975, que consolida a legislação tributária do Estado, autorizando o Poder 
Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas operações com produtos 
de couro industrializado. 

A Assembléia do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1°- O art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a 

vigorar acrescido do seguinte § 11: 
"Art.12- ...................................................... . 
§ 11 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas 

condições previstas em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 12% 
{doze por cento) nas operações internas com produtos de couro 
industrializado, incluídos sapatos, bolsas e outros artefatos.". 

Art. 2° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta 
dias contados da data de sua publicação. 

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
efeitos no primeiro dia do exercício imediatamente subseqüente ao de sua 
publicação. 

Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1999. 



z 
i3 
.. 
-~ ... 
E 
.§ 
::: 

o 
"' "' E 
!: 

923 
Maria Olívia 
Justificação: A medida proposta visa a estabelecer condições mais 

favoráveis de competitividade para a indústria de couro, evitando a evasão de 
divisas para Estados vizinhos, que adotam benefícios fiscais para o setor, 
sobretudo a alíquota reduzida do ICMS. A redução da carga tributária para 
até 12% nas operações internas encontra permissão legal no art. 155, inciso 
VI, da Constituição Federal, tendo em vista que a alíquota máxima 
interestadual vigente é de 12%, conforme a Resolução n° 22, de 1989, do 
Senado Federal. Tratando-se de proposta da maior relevância para a 
proteção da indústria mineira e que visa a aumentar a base tributária do setor, 
solicitamos o apoio de todos os nobres Deputados à aprovação 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° 628/99 
Cria a Medalha de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1° - Fica criada a Medalha de Mérito Educacional Professor Darcy 

Ribeiro, que será concedida às pessoas físicas e jurídicas que se tenham 
destacado em atividades educacionais no Estado. 

Art. 2° - A cerimônia de entrega da Medalha de Mérito Educacional 
Professor Darcy Ribeiro será realizada anualmente, no dia 3 de julho, como 
parte das comemorações do aniversário da cidade de Montes Claros, de cujo 
calendário oficial passa a fazer parte. 

Art. 3° - As condecorações serão entregues pelo Governador do Estado, de 
acordo com o cerimonial estabelecido pelo regimento do Conselho da 
Medalha de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro. 

§ 1° - Os agraciados receberão diplomas assinados pelo Governador do 
Estado, pelo Presidente, pelo Presidente de Honra, pelo Vice-Presidente e 
pelo Secretário do Conselho da Medalha de Mérito Educacional Professor 
Darcy Ribeiro . 

§ 2° - A relação dos agraciados com a Medalha de Mérito Educacional 
Professor Darcy Ribeiro será publicada no órgão oficial dos Poderes do 
Estado. 

Art. 4° - A Medalha de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro será 
.g ., administrada por Conselho constituído de um representante de cada um dos 
"' Vi 

-~ seguintes órgãos: 
"' õ 
c. 
o 
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I -Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; 
11 - Secretaria de Estado da Cultura; 
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111 - Secretaria de Estado da Educação; 
IV - Conselho Estadual de Cultura; 
V- Conselho Estadual de Educação; 
VI - Prefeitura Municipal de Montes Claros; 
VIl- Câmara Municipal de Montes Claros; 
VIII - UNIMONTES. 
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§ 1° - O membro do Conselho da Medalha será indicado pelo titular do 
órgão representado e nomeado pelo Governador do Estado. 

§ 2° - O Conselho da Medalha de Mérito Educacional Professor Darcy 
Ribeiro elegerá um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário entre 
seus membros, de acordo com as normas estabelecidas por seu regimento. 

§ 3° - Ao Prefeito Municipal de Montes Claros será concedido o título de 
Presidente de Honra do Conselho, sem direito a voto. 

§ 4° - Os membros do Conselho não serão remunerados pelo exercício do 
cargo. 

Art. 5°- Compete ao Conselho da Medalha de Mérito Educacional Professor 
Darcy Ribeiro: 

I - elaborar seu regimento; 
11 -aprovar os candidatos indicados para receber a Medalha; 
111- zelar pelo prestígio da Medalha; 
IV- aprovar as medidas necessárias ao bom desempenho de suas funções; 
V - suspender ou cancelar o direito de uso da medalha, nos termos do 

regimento; 
VI - manter acervo atualizado de objetos e publicações referentes ao 

homenageado; 
VIl - manter livro de registro, em que serão inscritos, por ordem cronológica, 

os nomes dos agraciados com a Medalha e seus dados biográficos. 
Parágrafo único - Constarão no regimento as especificações de tamanho e 

desenho da Medalha e do diploma, bem como as condições e 
particularidades de sua concessão. 

Art. 6° - O Conselho da Medalha de Mérito Educacional Professor Darcy 
Ribeiro se reunirá ordinariamente, conforme determinar o regimento, e 
extraordinariamente, por convocação de seu Presidente. 

§ 1 o - O "quorum" para deliberação do Conselho é de um terço de seus 
membros. 

§ 2° -A concessão da Medalha será aprovada pelo voto secreto da maioria 
absoluta dos membros do Conselho. 

Art. 7° - Compete aos membros do Conselho da Medalha de Mérito 
Educacional Professor Darcy Ribeiro a indicação de candidatos a recebê-la. 
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Parágrafo único - As indicações conterão o nome completo e a qualificação 

do candidato à homenagem, seus dados biográficos, a relação de serviços 
por ele prestados na área da educação e a relação das condecorações que 
possuir. 

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 20 de outubro de 1999. 
Gil Pereira 
Justificação: Intelectual brilhante que já recebeu o reconhecimento de 

universidades européias e da América Latina, o mais ilustre filho de Montes 
Claros, Prof. Darcy Ribeiro, é um dos maiores pensadores que Minas deu ao 
Brasil. Antropólogo, educador, escritor e humanista, deixou-nos lições de 
quem dedicou a vida à luta pela educação pública de qualidade e pela 
superação do atraso e da pobreza em que o povo estava afundado. 

A Medalha Darcy Ribeiro vem para homenagear o cidadão, o intelectual, a 
universidade, o centro educacional, o museu, o modelo teórico e a produção 
literária que ofereça ao Brasil a maior lição de amor: a brasilidade por meio da 
educação. 

O legado intelectual que Darcy Ribeiro nos deixou haverá de ser 
perpetuado por meio dessa Medalha, que vai premiar a continuidade do seu 
esforço no desenvolvimento da educação. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para 
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
No 815/99, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se formule pedido ao 

Governador do Estado para que sejam nomeados os aspirantes aos cargos 
de Delegado, Detetive, Escrivão e Carcereiro da Polícia Civil formados pela 
ACADEPOL em 1998. (-À Comissão de Direitos Humanos.) 

N° 816/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando licenciamento 
ambiental provisório, coletivo e gratuito, até a reunião do COPAM, em 
dezembro, para que pequenos produtores rurais possam receber recursos 
f?ara desenvolver projetos de fruticultura irrigada no vale do Jequitinhonha. (-

~ A Comissão de Meio Ambiente.) 
~ - É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Paulo Piau. 
<ii Comunicações 
o 
~ - São também encaminhadas à Mesa comunicações da CPI dos Fundos, 
~ das Comissões de Transporte e de Direitos Humanos e dos Deputados João 
~ Paulo, Mauri Torres e Arlen Santiago. 
"-
o 
"' "' 
~ 
E 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
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O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto)- A Presidência, nos termos 

do § 1° do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários 
para destinar a 1 a Parte da reunião ao encerramento do Seminário Legislativo 
Construindo a Política de Educação Pública em Minas Gerais. 

-A ata do evento será publicada na edição de 20/11/99. 
Reabertura dos Trabalhos Ordinários 

O Sr. Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
Registro de Presença 

O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do Sr. 
José Maria, Deputado à Assembléia Legislativa do Paraná, e dos Srs. Milton 
Sander e Jaime Mantelli, Deputados à Assembléia Legislativa de Santa 
Catarina. 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Márcio Cunha. 
O Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas, gostaria de, em meu nome e em nome de diversos 
Deputados desta Casa, cumprimentar, especialmente, os membros da 
Comissão de Educação e também o Deputado Rogério Correia, membro da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que conduziram, com 
tanto êxito, o Seminário Legislativo Construindo a Política de Educação 
Pública em Minas Gerais. A discussão, hoje, sobre o norte da educação 
pública no Estado é um dever imperioso desta Casa e do Governo. O 
processo educacional público brasileiro, há muito tempo, vem necessitando 
de uma reciclagem e de uma reflexão para que possamos colocá-lo na linha 
de frente, como uma prioridade. 

Nesse sentido, esta Casa tem se esmerado. Por isso, como ex-integrante 
da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Belo Horizonte -
presidindo-a por diversas vezes - e como ex-professor, gostaria de 
cumprimentar nossos colegas pela realização desse seminário. Embora não 
tenhamos tido a oportunidade de acompanhá-lo pessoalmente, durante todo o 
tempo, nossa assessoria o acompanhou na íntegra, não só trazendo 
subsídios para o nosso gabinete - para que possamos, por meio da nossa 
atuação, compactuar com todos os compromissos feitos -, mas também, 
quem sabe, para legislar sobre alguma matéria relacionada à questão 
educacional. 

Outro assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é a votação que 
fizemos ontem com relação à criação da Secretaria Estadual de Turismo. 
Este parlamento deu uma resposta altiva e objetiva ao Poder Executivo. O 
Governador Itamar Franco, ainda em campanha, assumiu com o "trade" 
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turístico do nosso Estado que efetivaria a Secretaria Estadual de Turismo, 
que encaminharia a esta Casa o projeto de criação da Secretaria. O Sr. 
Governador cumpriu o seu compromisso, enviando-nos esse importante 
projeto. Gostaria de cumprimentar todos os parlamentares que, direta ou 
indiretamente, debruçaram-se sobre esse assunto, homenageando de forma 
especial a Presidente da Comissão de Turismo desta Casa, Deputada Elbe 
Brandão, que exerceu um papel fundamental não só para o equacionamento 
final do projeto, com a criação da Secretaria, mas também pela não-extinção 
da TURMINAS. Como dissemos ontem aos parlamentares, desde a chegada 
do projeto a esta Casa posicionei-me contra a extinção da TURMINAS. Aliás, 
durante uma audiência com o Governador Itamar Franco - antes de S. Exa. 
enviar para esta Casa o projeto -, sugeri que, se ele, por acaso, retrocedesse 
na intenção de criar a Secretaria Estadual de Turismo, fizesse como fizemos 
na Prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, não criamos a Secretaria Municipal 
de Turismo, mas redimensionamos a BELOTUR, que é a empresa municipal 
de turismo. Seria uma empresa não só para executar, mas, também, para 
formular; seria a mola propulsora do turismo na nossa Capital. Essa foi a 
sugestão que fizemos ao Sr. Governador. Para certa surpresa nossa, ao 
enviar o projeto, o Governador também propôs a extinção da TURMINAS. 
Felizmente, o Governo atendeu aos reclames desta Casa e concordou 
conosco, isto é, que a extinção da TURMINAS não seria a melhor forma. 
Assim, Sr. Presidente, está confirmada a empresa estadual de turismo, a 
TURMINAS, que prestou e prestará relevantes serviços ao Estado. 

Sr. Presidente, quero, neste momento, fazer publicamente um 
esclarecimento à ilustre Deputada Elbe Brandão, que, com toda intimidade e 
respeito procurou-me, recentemente, porque em declarações que fiz, disse 
que o PRODETUR era um engodo. Quero retificar o que disse, porque e~ 
estava um pouco equivocado, mas não tão equivocado assim. Procurei 
informar-me sobre o assunto, e, na verdade, o Governo passado prestou 
serviços com relação a isso, mas diria que foi moroso e incompetente por não 
haver conseguido equacionar tal questão, esperando que o atual Governo 
retifique e o faça. 

Quero, diante da Deputada Elbe Brandão, retificar o que disse e reconhecer 
o esforço, não só do Governo passado, mas o da ilustre Deputada e de outros 
Deputados que se debruçaram sobre esse assunto. Mas, evidentemente, 

.g ., como Oposição no passado e Governo hoje, não posso deixar de dizer que 
.~ faltou serenidade no processo, para que não tivéssemos o problema que 
~ estamos encarando hoje. Efetivamente, por falta de prazo, estamos 
:::. 
~ convivendo com atraso com relação à questão do PRODETUR. 
"' ~ 
E 
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A Deputada Elbe Brandão (em aparte)* - Gostaria de deixar bem claro o 

empenho e a parceria de V. Exa. em todo o projeto e essa estrutura forte que 
não eu, não só a Comissão, mas o parlamento aprovou e espero seja 
sancionado na íntegra pelo Governador do Estado de Minas Gerais, Itamar 
Franco, para que o turismo tenha um rumo correto e sólido como merece. 

Agradeço a V. Exa. pela retificação com relação ao PRODETUR. Existem 
prazos, o Governo Eduardo Azeredo começou, fez aprovação no Senado, 
fizemos um plano diretor, e agora, com muita competência, o Secretário 
Manoel Costa está dando continuidade a ele, e continuaremos lutando, não 
no papel de oposição, mas no papel de representante da minha região norte 
mineira e de toda a Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Deputado Márcio Cunha - Agradeço à ilustre Deputada Elbe Brandão 
pela sua gentileza e pela forma respeitosa com que V. Exa. tem conduzido 
não só a nossa Comissão de Turismo, mas também o relacionamento entre 
nós, mesmo divergindo em uma questão ou outra, a respeito do Governo e de 
Minas Gerais. 

Sr. Presidente, outra questão me traz à tribuna. Fiz questão de trazer esse 
assunto após esta Casa ter votado todos os projetos. São críticas que tenho 
visto, com uma certa justificativa, por parte dos diversos setores da imprensa, 
mas é importante também pôr os pingos nos is. 

Um dos fatos que mais me impressionou neste início de legislatura -
percebam que fui Vereador durante 16 anos em Belo Horizonte, e confesso-
lhes que a vereança em Belo Horizonte é extremamente difícil, demanda 
tempo, dedicação, um trabalho grandioso, porque, nas últimas décadas, 
estatisticamente, é um dos municípios brasileiros que mais cresceu. E com 
isso cresceram também os seus macroproblemas, que fazem dela uma 
cidade extremamente difícil de ser administrada. Aqui estão ex-colegas meus, 
como os Deputados João Batista de Oliveira, Rogério Correia, Amilcar 
Martins, João Paulo, Elaine Matozinhos e tantos outros, que sabem muito 
bem da dificuldade que é exercer o mandato de Vereador em Belo Horizonte. 

Mas, dizia que o que mais me tem impressionado nesta Assembléia 
Legislativa é a quantidade de trabalho que esta Casa tem feito e realizado, a 
quantidade de comissões de que participamos e o trabalho parlamentar de 
todos os Deputados. 

Sinceramente, encantei-me com esse trabalho da Assembléia. Todos 
sabem que foi com a última Constituição que nós, parlamentares, quer em 
nível municipal, estadual ou federal, resgatamos o dever cívico maior de 
legislar e efetivamente poder fiscalizar e fazer as leis. Sem dúvida, foi com a 
última Constituição e as leis orgânicas das Câmaras Municipais que 
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resgatamos essas prerrogativas. 

Quero render a minha homenagem ao Sr. Presidente e a cada um dos 
Deputados que, nas suas comissões, têm dignificado o trabalho desta 
Assembléia Legislativa. Infelizmente, parte da grande imprensa não constata 
isso. Não revela o nosso trabalho nas comissões, diligenciando e 
representando a Assembléia Legislativa. 

Hoje mesmo estaremos representando a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária na cidade de Patos de Minas. Faremos lá uma 
audiência pública sobre um projeto do ilustre companheiro Deputado 
Sebastião Navarro Vieira, que cria o código de contribuintes no Estado de 
Minas Gerais. Vejam a importância desse projeto. Estaremos lá 
representando a Assembléia, juntamente com outros Deputados, como Hely 
Tarqüínio. Amanhã, estaremos em Araçuaí, acompanhando Deputados, 
especialmente os daquela região - tenho a certeza de que o xará, Deputado 
Márcio Kangussu, estará presente -, e tantos outros companheiros, ajudando 
o Governo do Estado, o Executivo, na proposta do Orçamento Participativo. 
Isso é só para dizer algumas das ações que estamos realizando nos últimos 
dias, e que faremos daqui para a frente. Portanto, considero importante 
termos esse espaço aqui para mostrar o que a Assembléia está fazendo, o 
qu~ cada um dos Deputados está fazendo. 

E evidente, Sr. Presidente, que as divergências políticas existem e sempre 
existirão. E é importante que assim seja. Quando cheguei aqui, brincava com 
alguns Deputados com quem tenho maior intimidade, dizendo: Olha, você é a 
nossa esperança. Espero que faça o papel de oposição, porque você vai 
estar vigilante para com as ações que estaremos praticando aqui, bem como 
com aquelas que o Governo Estadual praticará. O trabalho da Oposição é 
notório. O trabalho de protelar, algumas vezes, é, sem dúvida alguma, uma 
prerrogativa regimental que a Oposição tem e um respeito que este 
parlamento deve ter para com os Deputados. Portanto, quero, mais uma vez, 
homenagear V. Exas., porque, realmente, algo que me impressionou neste 
início de legislatura é como a Assembléia pode fazer muito pelo Estado de 
Minas Gerais e como cada um de V. Exas. se tem comportado e tem 
trabalhado, dignificando os votos que o trouxe a esta Casa. Parabéns a cada 
um dos companheiros da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais! 
Muito obrigado, Sr. Presidente. 

* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alberto Bejani. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto; 

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, amigos da imprensa, a minha participação 
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na tribuna deste Plenário no dia de hoje é, para, em primeiro lugar, saber a 
verdade. Vários comentários surgiram ontem à noite, na hora da votação, em 
relação à entrevista dada aos órgãos de comunicação deste Estado pelo 
Exmo. Sr. Governador, Dr. Itamar Franco. Chegou ao nosso conhecimento 
que o Sr. Governador teria dito que não precisaria de Deputados para 
governar Minas Gerais, que teria condições de governar de outras maneiras, 
sem a presença nem participação do Legislativo ou dos Deputados. 

A verdade é que nós, que estamos na vida pública - não há muitos anos, 
aprendendo mais do que ensinando -, gostamos de saber da realidade dos 
fatos. Não gostamos de julgar as pessoas antes de saber o que realmente 
aconteceu. Por isso, dispus-me a buscar a fita da gravação da TV Globo e da 
TV Minas, para que fosse exibida em Plenário, para que os Deputados, os 
senhores amigos da imprensa e todos nós possamos ter condições de julgar, 
ou mesmo - quem sabe? - desculpar-nos em relação ao pronunciamento do 
Exmo. Sr. Governador - que hoje está licenciado - feito ontem à noite à 
imprensa de Minas Gerais. A repercussão foi muita, e quero deixar bem claro 
que a minha condição de oposição é aos atos administrativos, é ao Governo 
do Estado de Minas Gerais. Não tenho absolutamente nada pessoal com o 
cidadão Itamar Franco. Tenho algumas críticas a algumas ações já mostradas 
pelo atual Governo. Por isso tenho a coragem, a decência de andar na cidade 
onde foi Prefeito, assim como eu, na cidade onde está registrado, na cidade 
onde muitos anos morou com sua mãe, a saudosa O. Itália; a cidade de Juiz 
de Fora. Por isso, Sr. Presidente, pediria a permissão a V. Exa. e à Mesa 
para que exibisse, para todos nós, a entrevista, na íntegra, do Sr. Governador 
Itamar Franco, veiculada na TV Minas e também na TV Globo. 

- Procede-se à exibição de vídeo. 
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acabamos de 

ver a entrevista de S. Exa. o Governador do Estado, Dr. Itamar Franco. 
Mesmo sendo oposição administrativa ou a alguns atos administrativos, ainda 
bem que não tomei nenhuma atitude antes que visse na íntegra a entrevista 
do Governador. É muito importante termos a responsabilidade, mesmo sendo 
da Oposição, de não julgar antes de conhecer a matéria. 

Com referência ao episódio que diz respeito à votação de ontem, o recado 
foi muito mais para o chamado bloco da Situação do que para o da Oposição. 
Na verdade, o que está estampado nos jornais de hoje, onde o próprio Vice-
Governador, que hoje está como Governador do Estado, Dr. Newton 
Cardoso, é que bastou um puxão-de-orelhas para que os Deputados 
votassem a matéria. 

A mim não serviu o recado, porque minha posição continuou sendo a 
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mesma: a de não permitir que a Secretaria da Segurança inventasse essa 
história de construção emergencial para fazer cadeias, obras com preço 
superior a R$2.000.000,00 sem licitação. Isso afronta a própria lei que foi 
sancionada pelo Dr. Itamar Franco, quando Presidente da República, Lei n° 
8.666, que estabelecia que era necessário fazer licitações, e o próprio 
Governo, de que S. Exa. é o comandante, aceita que o Secretário traga a 
esta Casa e seja aprovada - o pior é isso - emenda onde se extingue a 
licitação para construir, reformar e ampliar cadeias no Estado. 

Mas, Sr. Presidente, o assunto principal é que chegou ao nosso 
conhecimento que o Governador teria dito: "Não preciso de Deputado para 
governar". Não posso mentir para mim, mesmo sendo Oposição. Não foi isso 
que vi nem ouvi na entrevista. Ouvi o Sr. Governador manifestar-se a respeito 
da matéria ontem aqui votada e também sobre o orçamento do Estado. Disse 
até - ouvi, e os senhores também - que é muito importante que haja respeito 
do Executivo para com o Legislativo. 

Não vim à tribuna para defender o Governo, mas para defender a verdade. 
Portanto, para aqueles que chegaram a esta Casa ontem trazendo-nos a 
notícia mentirosa de que os Deputados não valeriam nada para o Governo do 
Estado, eis a resposta, em cores e ao vivo, do próprio Governador. 

Parabenizo S. Exa. 0 Governador do Estado por ter tido respeito por esta 
Casa, o que, para mim, não é novidade. Embora não concorde com algumas 
ações políticas, não posso negar, em momento algum, que se trata de um 
homem que tem uma vida pública - ninguém duvida - com uma estrela 
iluminada. 

Não são as minhas palavras, Sr. Presidente, que efetuarão a minha 
aproximação e me farão virar um boneco para balançar a cabeça para tudo 
que for feito pelo Governo do Estado. 

Apenas pretendo sair daqui com a consciência tranqüila e com a certeza de 
que cumpri o meu dever e não cometi nenhuma injustiça nem fui 
irresponsável nesta Casa, que tanto admiro e em que hei de honrar o meu 
mandato até o final. Muito obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar. 
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. 

Deputadas, senhores da imprensa, telespectadores da TV Assembléia, meus 
senhores e minhas senhoras, amanhecemos, nesta quinta-feira, boquiabertos 
com as agressões sofridas pela democracia em Belo Horizonte, agressões 
essas que assustaram até mesmo a imprensa, cujos jornais, em suas 

i edições, estampam, em grandes manchetes, a indignação que deve ser de 
~ todos os cidadãos de bem e amantes da democracia. 
"' ~ 
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O jornal "Estado de Minas", por exemplo, fiel aos princípios que norteiam a 

verdadeira imprensa, estampa em manchete: 
"Câmara de BH legisla na marra". E completa: "Casa reedita emendas 

"frankenstein" para aprovar temas polêmicos de interesse do Executivo". 
Gostaria de ler para os caros colegas alguns trechos dessa brilhante 

reportagem feita por esse grande jornal "Estado de Minas". (- Lê:) "Foram 
aprovados na Câmara, de uma hora para outra, cerca de quatro projetos que 
tramitavam há bastante tempo naquela Casa. Um deles é sobre os 
"perueiros". Aqui fala em retranca: "sem que os perueiros soubessem, 
emenda proibindo o serviço é referendada em tempo recorde na Câmara 
Municipal". 

Outras manchetes em retranca: "A participação da Prefeitura de Belo 
Horizonte no metrô definida em texto enxertado"; "Texto de projeto passa a 
concessão de água para o município". 

No meio da reportagem, consta o seguinte parágrafo: "O empréstimo de 
R$150.000.000,00 nem se fala. Há 2 anos, o projeto tramitava pela Casa, até 
ser rejeitado na terça-feira, e ressuscitar gloriosamente, ontem, em forma de 
uma emenda "frankenstein". 

No caso da concessão da COPASA, por exemplo, o Executivo encaminha à 
Câmara Municipal, no mês de agosto, três projetos de lei, reformulando e 
mudando toda a concepção da prestação do serviço de saneamento, em Belo 
Horizonte. Num desses projetos, cria a política municipal de saneamento e, 
em outros, cria uma superintendência de água e esgoto. Esses projetos, até 
então, vinham sendo discutidos de maneira fechada, sem uma maior 
participação de todos os segmentos envolvidos, como a própria COPASA, 
como os demais Prefeitos da região metropolitana, sem nenhuma 
participação dos Prefeitos e Vereadores do interior do Estado; enfim, um 
projeto sendo discutido de uma maneira não muito transparente. Foi quando 
tivemos a oportunidade de abrir o debate a toda a sociedade, e esta Casa 
aprovou um requerimento, de minha autoria, possibilitando a realização de um 
grande debate público onde procuramos escutar todas as pessoas 
envolvidas. Naquela oportunidade, tivemos a participação de diversos 
segmentos da sociedade, de entidades de classe, da COPASA, da Prefeitura 
Municipal, tendo ficado patente, na oportunidade, por todas as pessoas 
envolvidas, que aquele processo não vinha sendo discutido de uma maneira 
transparente, democrática. Quando tivemos a oportunidade de abrir esse 
debate, fomos surpreendidos por uma manobra espúria do Executivo 
Municipal de Belo Horizonte, quando, através de uma negociata, consegue 
aprovar numa tarde um projeto dessa envergadura, que é uma renovação de 
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concessão da COPASA em Belo Horizonte, onde estão envolvidos não só o 
Município de Belo Horizonte, mas todos os municípios da região 
metropolitana e até mesmo os do interior do Estado. Tivemos, aqui, em 
debate público, uma denúncia do Presidente da AMBEL dizendo que 0 
assunto deveria ser discutido no âmbito daquela entidade, e não de uma 
maneira fechada e particular entre o Governo do Estado e o Prefeito de Belo 
Horizonte. 

É como se sepultássemos a nossa história política, desconhecêssemos as 
atividades altivistas e exemplos que nos legaram homens como Milton 
Campos, Benedito Valadares, Juscelino Kubitschek, José Maria de Alkimim, 
entre outros expoentes da democracia. 

Justamente um governo que se autodetermina social, utiliza-se de 
subterfúgios, expedientes espúrios e métodos ditatoriais, para fazer 
prevalecer seus interesses, retirando do debate com a sociedade os assuntos 
que deveriam ser discutidos democraticamente e, democraticamente, 
votados. 

Como já havia feito, há duas semanas, quando, através de emendas 
"frankenstein", deu aumento para seus auxiliares diretos, em detrimento dos 
demais servidores e conseguiu autorização para terceirizar a SLU. Ontem, o 
Dr. Célio de Castro conseguiu impedir, definitivamente, os "perueiros" de 
trabalhar, conseguiu autorização para endividar ainda mais a PBH, através da 
tomada de empréstimo de R$150.000.000,00, conseguiu a autorização para 
se associar ao Metrô e rompeu com a COPASA, passando por cima de todos 
os princípios de convivência, transferindo para a SUDECAP os serviços de 
água e esgoto da Capital. 

Indignado, tanto quanto a imprensa e os cidadãos de bem, reiteramos 
dessa tribuna, de onde, por nossa iniciativa, partiu o primeiro brado contra a 
municipalização da COPASA, a reafirmação de que iremos até as últimas 
conseqüências contra as ações adotadas pelo Prefeito, contrárias aos 
interesses da população de Belo Horizonte, porque a COPASA tem a 
aprovação da população. Conforme verificado em recente pesquisa realizada 
em Belo Horizonte, a COPASA tem um índice de aceitação da ordem de 86%. 

Diante da agressão à democracia, ontem, na Câmara Municipal, atos 
premeditados engenhados pelo Prefeito Célio de Castro, que, assumindo o 
papel de "general do mal", reuniu líderes partidários que, em troca de favores, 
acabaram prestando um grande desserviço à democracia e aos interesses 
maiores da população de Belo Horizonte e de Minas Gerais. 

Ao evidenciar, desta tribuna, o meu veemente protesto contra a forma de 
agir do Prefeito Célio de Castro, quero fazer minhas as palavras publicadas 
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hoje pelo grande jornal "Estado de Minas": "A prática confirma que o Prefeito 
Célio de Castro desistiu, ao menos por enquanto, de utilizar as vias mais 
democráticas de aprovação de projetos de interesse do Executivo". 

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)- Meu caro Deputado Fábio Avelar, 
quero cumprimentá-lo pelo seu pronunciamento, pela justeza, pela coragem e 
pelo acerto da denúncia que V. Exa. faz. É preciso que todos os homens de 
bem, que gostam de Belo Horizonte, que amam Belo Horizonte, que vivem 
nesta cidade, que têm compromisso com a população de Belo Horizonte, 
compartilhem com V. Exa. dessa denúncia, de todo o descalabro que 
acontece hoje na Prefeitura de Belo Horizonte, que, ao longo de mais de três 
anos, não fez nada em defesa dos interesses legítimos da nossa população. 
Um homem que foi eleito com o slogan de "Dr. BH", que deixou a situação da 
saúde pública em Belo Horizonte chegar a um nível intolerável e inacreditável, 
enfim, um homem que agora mostra sua verdadeira face, numa grande 
parceria, numa parceria sincera e de identidade com o Governador Itamar 
Franco, mostrando também as suas garras de um homem antidemocrático, 
mostrando que não tem vocação para conviver com a democracia e que quer 
impor sua vontade, por intermédio de qualquer instrumento de que possa 
dispor, como a imposição do aumento de salário de seu Secretário, num 
momento de dificuldade do funcionalismo. Todos os outros gestos desse 
Prefeito mostram aquilo que já dizia há alguns anos: é apenas um projeto 
político pessoal. Ele, que, de braços dados com o Governador Itamar Franco 
e com Newton Cardoso, já foi, talvez, o principal responsável pela sua vitória 
nas eleições de 1996, foi seu principal operador e financiador, e todos sabem 
disso. Agora, enfim, cai definitivamente qualquer prurido de democrata, 
assumindo, de forma aberta e escancarada, os seus propósitos e métodos de 
agir. 

Quero cumprimentar V. Exa. e dizer que a Bancada do PSDB, na Câmara 
Municipal, sobretudo por intermédio do Vereador José Lincoln Magalhães, 
tem tido a honradez, a hombridade e a coragem de fazer essa denúncia. É 
preciso que também os Deputados desta Assembléia façam o mesmo, porque 
trabalhamos em Belo Horizonte, que é a cidade de todos os mineiros, a 
Capital de Minas, é o ponto de convergência de todos os mineiros e também 
temos muito a ver com o que está acontecendo na vida política e 
administrativa de Belo Horizonte. É por isso que vamos, nas eleições do ano 
que vem, dar a resposta que o Prefeito Célio de Castro merece, derrotando-o 
nas urnas, com o voto da população, esse homem que traiu os compromissos 
que firmou ao longo de sua campanha. 

Tenho certeza de que, através de uma grande costura política, vai ser 
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possível derrotar e afastar, definitivamente, da vida de Belo Horizonte esse 
homem que nada fez em benefício da nossa cidade. Meus parabéns, 
Deputado. 

O Deputado Fábio Avelar - Agradeço o aparte, Deputado Amilcar Martins, e · 
o apoio de sua bancada o PSDB nessa luta. 

Faço um apelo a todos os Deputados e, principalmente, ao Líder do 
Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, que tem mostrado coerência nesta 
Casa: que leve, em nome da nossa bancada e da Assembléia Legislativa, um 
apelo ao Governador do Estado, para que lute pela preservação da COPASA-
MG, faça por ela o que tem feito tão bravamente em defesa de Furnas e da 
CEMIG. Não temos dúvida alguma de que a titularidade dos serviços de 
saneamento da Região Metropolitana de Belo Horizonte não é competência 
dos municípios, mas do Estado de Minas Gerais. 

Portanto, fazemos esse apelo: que o Governador lute pela sobrevivência da 
COPASA-MG. Fazendo isso estará defendendo o interesse da grande 
maioria dos municípios menor~s do nosso Estado, que não têm condições de 
suprir, por si sós, esse serviço tão importante para a população. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado lrani Barbosa. 
O Deputado lrani Barbosa*- Sr. Presidente, Srs. Deputados, as palavras do 

~overnador Itamar Franco com relação às denúncias que fizemos, através da 
Imprensa, e dos requerimentos em que pedimos o comparecimento do 
Diretor-Geral do DER-MG do Secretários de Transportes e Obras Públicas e 
da Fazenda suscitaram al~umas dúvidas a respeito de provas de corrupção e 
tudo o mais. 

Gostaria de saber como entende um Governador do Estado uma caixinha 
z que passa por três governos, sem definição para onde vai o dinheiro. A for~a 
\'3 de arrecadar, sabemos; mas como é gasto e a prestação de contas, nao. 
·ª Essa caixinha somente é comandada pelo Secretário de Estado, pelo Diretor-
'§ Geral e pelos Diretores do DER-MG. É muito estranho que tudo aquilo que 
~ acontece dentro do DER-MG seja sempre colocado como se alguém 
o estivesse jogando pedras sem provas. Vamos começar a levantar uma série 
~ de coisas. Espero que o Governador Itamar Franco, com a sua determinação, 
~ possa acabar com a corrupção, possa ter elementos para combatê-la. 
~ Estamos encaminhando uma denúncia à Procuradoria-Geral da República, 
g porque é de uma gravidade ímpar. Quando falo de corrupção de caixinha do 

·< DER-MG, não abordei uma das questões mais importantes, porque estamos 
~ começando a formulá-la agora. Ela vai produzir uma rede muito grande de 
~ "cano" ao INSS, patrocinada pelo DER-MG. Vou explicar como. Estou 
~ 
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fazendo um requerimento ao Antônio Erdes Bortolleti e ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, Dr. Maurício Guedes, solicitando alguns 
esclarecimentos: quais concessões de transporte coletivo intermunicipal e da 
região metropolitana foram transferidas, nos últimos 20 anos, pelo DER-MG? 
Estou solicitando os documentos de todas as concessões que foram 
transferidas de uma empresa para outra, nos últimos 20 anos. Não pretendo 
provar nada, pois as provas já estão lá. Recentemente, fiz parte do Conselho 
de Transporte do DER-MG e enchi o órgão de requerimentos sobre essas 
empresas transferidas, com fraude para o País, o Estado e o cidadão. A 
última empresa de transportes transferida foi a Grevi Prado, que, 
praticamente, faliu, na região metropolitana, com um débito de quase 
R$4.000.000,00 no INSS. A concessão dessa empresa foi transferida para 
uma empresa de Pedro Leopoldo, cujo nome inteiro desconheço, sei apenas 
que é UNIR, com a conivência do DER-MG, ou seja, a concessão foi 
transferida de uma empresa para outra, e a empresa à beira da falência já 
está falida, sem nenhum bem para garantir o ressarcimento do INSS. Antes 
dessa, todas as empresas que foram transferindo suas concessões deram o 
"cano" no INSS. 

Estou juntando uma farta documentação, que apresentarei à Casa no dia 
em que o Secretário de Transportes e o Diretor-Geral do DER-MG aqui 
estiverem. Essa documentação será dirigida à Procuradoria-Geral da 
República, à Polícia Federal, ao Ministério Público e à Promotoria de Defesa 
do Patrimônio Público, pois esse é um dos fatos mais graves que já 
ocorreram no País. É uma verdadeira quadrilha de "cano" ao erário público, 
com o patrocínio exclusivo do DER-MG. E isto não é característica desse ou 
daquele Diretor, do Governo Itamar Franco ou Eduardo Azeredo ou Hélio 
Garcia, mas de todos os Governos, que patrocinaram essa bandalheira no 
Estado de Minas Gerais. O transporte coletivo faz a bandalheira que quer na 
região metropolitana, recolhendo quase 40% dos horários de transporte, 
enquanto o povo vai sendo massacrado. 

Já fiz essa denúncia uma vez: isso ocorre com a conivência, com a 
cumplicidade do Governo, pois não estamos vendo nas ruas polícia para 
prender bandidos, mas vemos, por todos os lados, polícia para prender os 
"perueiros", protegendo os empresários de transportes. As peruas são a única 
alternativa decente encontrada pela população para poder fugir desse 
massacre que é o transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte. Sendo assim, estou trazendo denúncias claras e vivas, como já fiz. 

Falaram que havia feito colocações a respeito dos médicos, que estariam 
assinando boletas falsas, etc.; recentemente, o "Estado de Minas" publicou 
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vári~s denúncias a respeito. Esperam passar muito tempo, para depois 
publicar tudo o que falei, que tem comprovação e é verdade. Estou enviando 
essa documentação para a Procuradoria-Geral da República e para todos os 
lados. Estou, também, mandando uma pasta especial para cada Deputado e 
uma especial para o Governador Itamar Franco, a qual quero entregar em 
mãos. O meu interesse não é dizer que, em seu Governo, há corrupção, mas 
que ela pare, pois ele já disse que, em seu Governo, não haverá corrupção. 
Compreenderei todas as dificuldades que ele, assim como os outros 
Governos, teve para evitar esse procedimento, mas vamos subir a esta 
tribuna, a cada dia, para trazer as novidades, pois esperamos estar 
contribuindo para poder sanar os problemas do Governo, dando-lhe 
condições de governabilidade, mesmo que o Governador Itamar Franco 
considere que estou querendo denegrir seu Governo, "lavando roupa suja", 
etc. Estarei trazendo e mostrando o que tenho para mostrar. Nunca fugi da 
minha responsabilidade. 

Além disso, gostaria de pedir ao Governador Itamar Franco, quando se 
referisse aos Deputados que se vendem ou fazem troca de cargo, que 
mencionasse apenas 76 Deputados, pois o Deputado lrani Barbosa nunca 
bateu em sua porta para pedir absolutamente nada. 

Nunca ofereci troca por coisa alguma do Governo dele. Então, quando 
quiser denegrir a imagem de Deputados, falando que há vendilhões, que se 
vendem, Deputados que façam o que quiserem, pode ter a certeza de que 
sempre fiz o que quis, não devo absolutamente nada ao Dr. Itamar Franco, ao 
seu Governo ou a qualquer Governo que seja. Sempre fui independente, 
estou com 49 anos de idade, estou no meu quinto mandato, pretendo 
continuar independente, contra tudo e contra todos. Não me submeto 

z absolutamente a ninguém. Aprendi que, para se ter o nariz em pé, é pre_ciso 
\5 ter independência e competência. Quero continuar dessa mesma forma, hvre, 
-~ liberto e soberano, mas mostrando toda a bandalheira de que muita gente 
·e participa, fica encoberta, e ninguém tem coragem de denunciar. Quero que 
.§ isso seja encerrado no Governo Itamar Franco, pois disse que tem condições 
: de fazer com que toda a corrupção termine no Governo dele. Vamos mostrar. 
~ Podem ter a certeza disso. Não disse, em momento algum, que participa 
~ dessa corrupção, mas vou mostrar que, no Governo dele, há bandalheira, 
~ como em qualquer outro. .. 
o 

-d: 
* - Sem revisão do orador . 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta. 

: O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto; :::. 
~ Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, imprensa; gostaria 
"' 
~ 
I 
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de iniciar a minha fala fazendo a leitura de algumas correspondências, 
dirigidas pela Secretaria de Administração e pelo DER-MG à Prefeitura de 
Verdelândia e a algumas associações microrregionais. Inicio fazendo a leitura 
da correspondência encaminhada ao Prefeito Municipal de Verdelância, Sr. 
José de Souza Gomes.(- Lê:) 

"Sr. Prefeito: 
Considerando que até a presente data não foi devolvido a esta Secretaria o 

veículo placa GMG-5292, cedido a essa Prefeitura, comunico a V. Exa. que, 
nesta data, está sendo enviado expediente à Procuradoria-Geral do Estado e 
à Procuradoria-Geral da Justiça para adoção das medidas jurídico-
administrativas que o caso requer. 

Atenciosamente, 
Prof. Sávio Souza Cruz, Secretário de Estado." 
Pode parecer uma correspondência normal, corriqueira, mas trata-se da 

cessão de um veículo àquela Prefeitura há, mais ou menos, três anos. Foi 
cedido um Fiat, ano 1986, que saiu de Belo Horizonte em cima da carroceria 
de um caminhão. O Prefeito desceu esse carro diretamente em uma oficina 
mecânica, sendo feito serviço completo de motor, lanternagem e troca dos 
quatro pneus. Enfim, o carro foi totalmente reformado. A Prefeitura, segundo 
nota em seu poder, gastou, naquela época, mais de R$2.800.00. O carro não 
valia nada, e a Prefeitura gastou aquela quantia para colocá-lo em 
funcionamento. Esse veículo está sendo usado no programa de educação do 
município, em face de um acordo feito entre a Prefeitura e o Estado, para a 
municipalização da escola. 

Hoje, o Secretário Sávio Souza Cruz está tomando medida jurídica policial 
para buscar o veículo. Certamente, o Prefeito também deve tomar alguma 
medida jurídica, assegurando a permanência do veículo, que pertence muito 
mais ao município do que ao Estado, porque, naquela época, se o carro valia 
determinada quantia, a Prefeitura gastou duas vezes mais para colocá-lo em 
funcionamento. Posteriormente, comentarei mais a respeito dessa 
correspondência. 

Tenho mais duas correspondências do DER-MG; uma é encaminhada à 
Associação dos Municípios da Microrregião da Área Mineira da SUDENE -
AMAMS. A outra é dirigida à Associação dos Municípios da Microrregião do 
Alto Jequitinhonha - AMAJE. As duas correspondências são assinadas pelo 
Diretor-Geral do DER-MG, Dr. Antônio Erdes Bortoletti. 

Sr. Presidente, vou ler só uma delas, porque ambas tratam do mesmo 
assunto. (-Lê:) 

"Em razão do encerramento do prazo de vigência, em 16/9/99, do Convênio 
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n° APC-7.06.05/94, entre o DER-MG, a AMAMS e a AMAJE, informamos que 
nossa Coordenadoria Regional fará imediato recolhimento dos equipamentos 
cedidos a essa Associação: uma camionete, uma retroescavadora, quatro 
motoniveladoras e um trator de esteira. 

Cordialmente, 
Eng0 Antônio Erdes Bortoletti." 
Acho que deve estar acontecendo um lamentável engano, porque essas 

Associações - e já foi denunciada uma outra associação microrregional - têm 
prestado grandes serviços aos municípios. Conheço a AMAMS, a AMAJE, 
são associações que atuam em regiões extremamente pobres. São milhares 
e milhares de quilômetros de estradas vicinais, estradas municipais que são 
atendidas por esse maquinário das Associações. 

O Prefeito Ronaldo Mata Dias, Presidente da AMAMS, confessava-me, 
ainda há pouco, que, somente nessa frota, ele gastou, recentemente, mais de 
R$30.000,00, recursos cedidos pelos municípios, através do desconto de 
0,5% do ICMS e do FPM, para manter a frota funcionando. E vem o DER-MG 
solicitar o imediato recolhimento desse maquinário. 

Entendo, Sr. Presidente,· que uma atitude dessa natureza tem que partir 
para uma ampla discussão, um amplo diálogo com as Prefeituras. Não ~ 
possível que uma correspondência como esta venha a afetar, como esta 
afetando sobremaneira, a vida desses municípios. Estou profundamente 
incrédulo, magoado, chateado com essa correspondência, porque entendo 
que o DER-MG sozinho, mesmo com esse maquinário, não vai poder 
continuar dando assistência. 

Aqui temos Deputados de todas as regiões, e acho que isso acontece não 
só no Norte de Minas e na região do Jequitinhonha, mas deve acontecer, sim, 
nas regiões ricas de Minas -Triângulo, Sul e na região de Juiz de Fora. 

Entendo que o respeito entre o Estado e os municípios deve prevalecer. 
Essas microrregiões não estão com o maquinário para colocar de amostra. 
Esse maquinário trabalha diuturnamente, de segunda a segunda, fazendo 
com que as estradas sejam patroladas, cascalhadas, as crianças possam, 
segundo o programa do próprio Governo do Estado e das escolas, por meio 
do projeto de nucleação, ir e vir. Não é possível que essas máquinas sejam 
recolhidas da forma como está sendo proposto. 

~ 
fL_]} 

Quem faz o Estado andar são os municípios. E nenhum município hoje tem 
condição de comprar um caminhão, uma motoniveladora ou, simplesmente, 
um trator de esteira. Mal conseguem pagar suas folhas de pagamento e o 

i combustível dessas máquinas. Mal conseguem manter o serviço de saúde 
~ pública e a educação. Todas as Prefeituras estão no vermelho, à exceção de 

"' o 
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dois ou três municípios privilegiados. Os 853 municípios de Minas Gerais 
estão passando por verdadeiras dificuldades. 

É grande o número de municípios em que o funcionalismo está com o 
pagamento atrasado. Priorizam o setor social, e o que sobra não dá para o 
custeio. Então, o anjo da guarda desses municípios tem sido essas 
associações. Desconheço uma denúncia de que qualquer dessas 
associações esteja usando mal essas máquinas. Todas elas prestam grande 
serviço. Pediria à Presidência e aos Deputados que façamos um apelo ao 
DER. O Dr. Antônio Bortoletti, que esteve aqui, é uma pessoa extremamente 
preparada, é o homem certo no lugar certo. Devemos ir a ele, e, através de 
ofício, chamá-lo para vir aqui, a fim de que possamos dialogar. Acredito que 
tenha havido algum equívoco. 

Com relação à questão do nosso colega Sávio Souza Cruz, que é 
Deputado, homem que tem vasta experiência parlamentar, que foi Vereador 
de Belo Horizonte e presidiu a Câmara Municipal, penso que está fazendo 
uma verdadeira caça às bruxas, numa atitude política até mesmo 
irresponsável. Deveria sentar-se numa cadeira dessas antes de ocupar a 
cadeira de Secretário de Estado. Deveria receber os Prefeitos, saber o que 
está acontecendo, mas nem esquentou a cadeira. Tomou posse num dia à 
noite e no outro, de manhã, já estava na Secretaria de Administração. Não 
tem contato com as Prefeituras, não sabe o que acontece no Estado. Pediria 
ao Dr. Sávio, ao ex-Vereador, ao Deputado Estadual, que viesse aqui, que 
abrisse o seu gabinete, que abrisse as suas portas aos Prefeitos deste 
Estado, para sentir o clamor, o volume enorme de reivindicações das 
Prefeituras, e, não, recolhesse veículo que serve para a educação de um 
pequeno município às margens do rio Verde Grande, no Norte de Minas, que 
tem 6 ou 7 mil habitantes, 0.6 de FTN, que recebe, no total, pouco mais de 
R$100.000,00 para transformar aquele município, e que agora vai ter 
recolhido esse carro, um Fiat 1986, que só não está caindo aos pedaços 
porque o Prefeito o consertou. Talvez vá lá a Polícia Militar buscar esse Fiat. 
Isso é um absurdo! Não é esse o relacionamento que queremos com S. Exa., 
o Sr. Governador do Estado. O Sr. Governador tem de entender que, acima 
de qualquer fato, existe o diálogo. Acredito que ele não saiba o que está 
acontecendo, nem mesmo pelo vídeo ele tomou conhecimento. Muito do que 
acontece no Governo não podemos creditar ao Governador Itamar Franco. 
Creio que ele está por fora do que está acontecendo. 

O Deputado Chico Rafael (em aparte) - Estou ouvindo atentamente as 
observações de V. Exa., com quem faço coro, a respeito das máquinas que 
estão à disposição das associações microrregionais. Estava ainda há pouco 
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no meu gabinete com uma comissão de Prefeitos do Sul de Minas, que 
manifestavam, justamente, essa preocupação com relação ao plano do DER 
de retirar as máquinas que estão a serviço das associações microrregionais. 
Acredito que o DER terá alternativas. Acredito que a diretoria do DER é 
sensível a essa questão e sabe que se retirar essas máquinas das 
associações microrregionais os pequenos municípios irão sofrer muito e, 
quiçá, ficar sem estradas, porque a maioria dos municípios do interior tem 
1 00% das suas estradas de terra batida, então essas máquinas fazem um 
grande serviço. Se nós, Deputados Estaduais, fizermos um trabalho junto à 
diretoria do DER, certamente conseguiremos mudar essa situação. 

Com relação às observações que V. Exa. fez a respeito do Deputado Sávio 
Souza Cruz, que hoje ocupa a Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos, não possuo aqui nenhuma procuração para fazer a sua defesa, 
mas é um homem que pertence ao nosso partido, e acredito que nos 
fornecerá elementos suficientes para, pelo menos, sustentar em Plenário as 
suas decisões com relação ao que V. Exa. está se referindo. 

O Deputado Márcio Kangussu (em aparte)*- O Deputado Carlos Pimenta, 
como sempre, levanta um problema do mais alto interesse dos municípios. 
Principalmente nós, que representamos as regiões mais carentes, sabemos 
quando essas decisões arbitrárias afetam diretamente os municípios. 

Tenho uma informação, Srs. Deputados, de que ontem em Brasília esteve 
reunida a Associação Mineira dos Municípios com os Presidentes das 
associações microrregionais, vários Deputados desta Casa também já 
fizeram a denúncia, e parece que o Governo está recuando e não vai mais 
retirar as máquinas. Se houver a concretização dessa ação, haverá todo o 
prejuízo que o Deputado Chico Rafael, acaba de relatar. Há mais ou menos 
90 dias, quando houve denúncias relacionadas às atitudes arbitrárias, 
autoritárias, ditatoriais do Secretário Sávio Souza Cruz, o Deputado Chico 

-~ Rafael disse que iria procurar maiores informações. Parece que nem mesmo 
·§ para o seu partido, o mesmo do Deputado Chico Rafael, o Secretário Sávio 
2 Souza Cruz dá satisfação. 
c: E outra informação mais grave: ele, conversando com um parlamentar 
~ colega nosso que fez uma intervenção para que deixasse um carro em uma 
~ cidade do vale do Jequitinhonha, quis saber primeiro se não estava falando 
~ em meu nome, porque, se fosse um pedido meu, não seria atendido. Isso 
~ mostra claramente a discriminação, a forma autoritária, a perseguição com 
·< que esse senhor, investido da condição de Secretário, está tomando atitudes o 

~ aqui em Minas Gerais. É o que o senhor acabou de dizer, o Governador 
:;: Itamar Franco não sabe os auxiliares que tem. 
V> 
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O Deputado Carlos Pimenta - Só para terminar, Sr. Presidente, quero deixar 

registrado primeiro essa denúncia de atitudes absolutamente 
antidemocráticas, absolutamente contra nossas Prefeituras, e também o meu 
apelo. Se eu não puder fazer tal convite ao Sr. Sávio, gostaria que o 
Deputado Chico Rafael o fizesse em meu nome porque, dessa forma, talvez, 
o Sr. Sávio Souza Cruz possa se dar conta do que está fazendo, da atitude 
arbitrária que está tendo, da atitude até mesmo antidemocrática com os 
municípios mineiro. Muito obrigado. 

*- Sem revisão do orador. 
23 Parte (Ordem do Dia) 

13 Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presidente - 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. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que o relator do projeto de lei do 

orçamento da União na Câmara dos Deputados, Deputado Carlos Melles, 
será convidado a comparecer a esta Casa por solicitação do Deputado 
Rêmolo Aloise e dos Líderes. 

Leitura de Comunicações 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações 

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Transporte - aprovação, na 
24a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 789/99, do Deputado Alberto 
Pinto Coelho, e 797/99, da Comissão de Transporte; e de Direitos Humanos -
aprovação, na 263 Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 776 a 779/99, 
do Deputado João Leite; 784, 785 e 790 a 792/99, da Comissão de Direitos 
Humanos (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado João Paulo- sua ausência do 
País entre os dias 23/10/99 e 27/10/99 (Ciente. Publique-se. Cópia à Área de 
Apoio às Comissões); e pela CPI dos Fundos - encerramento de seus 
trabalhos (Ciente.Publique-se.) e encaminhamento do relatório final, cujo teor 
é o seguinte: 

RELATÓRIO FINAL DA CPI DOS FUNDOS 
Relatório 

A Comissão Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar 
Possíveis Desvios de Recursos Pertencentes aos Fundos do Poder Executivo 
e de Recursos Vinculados pela União ao Estado foi criada a requerimento do 
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Deputado Durval Ângelo e outros. 

No transcorrer dos trabalhos da Comissão foram ouvidas as seguintes 
pessoas: Srs. Manoel Costa, Secretário do Planejamento e Coordenação 
Geral; Murílio Hingel, Secretário da Educação; Márcio Tadeu Pereira, 
Presidente da Loteria do Estado; José Augusto Trópia Reis, Presidente do 
Banco de Desenvolvimento do Estado - BDMG -; Deputado Geraldo Rezende, 
Secretário de Indústria, Comércio e Turismo; João Heraldo Lima, ex-
Secretário da Fazenda; Marco Aurélio Carone, Presidente da AMUT; 
Deputado Federal Gilmar Machado; Deputado Luiz Tadeu Leite, Secretário da 
Justiça e de Direitos Humanos; Misabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado; 
Marcus Pestana, ex-Secretário do Planejamento e Coordenação Geral; João 
Batista dos Mares Guia, ex-Secretário da Educação; Tarcísio de Castro 
Monteiro, Diretor da Superintendência de Finanças da Secretaria da 
Educação; Gilberto José Resende dos Santos, Diretor da Superintendência 
de Planejamento e Coordenação Geral da Secretaria da Educação. 

Tendo em vista o objetivo precípuo da CPI, apontamos os seguintes 
extratos de depoimentos arrolados e de documentos encaminhados, os quais, 
em nosso ver, são suficientes para caracterizar a existência dos desvios. 

Sr. Manoel Costa: 
a) Com relação aos recursos de fundos administrados pelo BDMG: 
-"Foi constatada pela auditoria solicitada uma perda de R$ 27.000.000,00 

em razão da transferência dos recursos financeiros das contas específicas 
dos fundos administrados pelo BDMG para o caixa/conta única do Estado, 
uma vez que os recursos passaram a não ser aplicados e remunerados. O 
BDMG enfrentou dificuldades junto aos tomadores de recursos em razão do 
não- cumprimento dos cronogramas contratados." 

- "No total, foram retirados das contas desses fundos R$133.582.000,00. 
Como em 31/12/98 o caixa único apresentava um saldo de R$19.000.000,00, 
verifica-se que os recursos vinculados foram utilizados para fins diversos dos 
previstos em lei." 

- "A partir do momento em que o recurso do fundo é transferido para o 
caixa/conta única, o gestor do fundo, agente financeiro, não tem nenhuma 
informação sobre o direcionamento do recurso." 

b) Com relação aos demais fundos: 
- "A utilização do recursos dos diversos fundos foi a estratégia utilizada pelo 

Executivo para amenizar a situação falimentar do Estado, já evidente em 
junho e julho de 1998." 

- "Com o artifício do uso desses recursos, a Administração anterior 
conseguiu postergar a crise financeira, que veio a estourar no início do atual 

c 
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Governo e culminou com a declaração de moratória." 

- "Considerando-se os demais fundos, o total de recursos desviados para 
outros pagamentos totalizou R$384.034.972,68." 

Segundo a Sra. Misabel Derzi, "Não existe entre os administradores 
públicos o pensamento de que, mesmo tendo havido a centralização das 
contas, os gastos possam ser feitos por livre discriminação do administrador 
público. Quando há insuficiência de recursos, temos de examinar quais são 
as despesas obrigatórias e, entre elas, quais estão, à luz da Constituição, 
necessariamente à frente das demais. Elas são preferenciais a quaisquer 
outras, porque é caso de intervenção da União nos Estados, à luz do art. 34 
da Constituição Federal, de 1988. No caso do FUNDEF, segundo a 
Constituição, os prazos são estabelecidos em lei. As transferências têm que 
ser feitas imediatamente, e, se houver convênios com os municípios, os 
recursos devem ser repassados imediata e mensalmente, nos termos da Lei 
Federal n° 9.424. No direito penal, existe o art. 315, que estabelece ser crime 
dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa daquela estabelecida em 
lei. Segundo o art. 1 O, inciso XI, da Lei n° 8.429, de 1992, é ato de 
improbidade administrativa liberar verba pública sem a estrita observância 
das normas pertinentes, ou influir, de qualquer forma, para sua aplicação 
irregular. Para esse crime, o Código Penal prevê a detenção de um a três 
meses mais multa. A lei de improbidade administrativa prevê o afastamento 
do cargo, multas e inelegibilidade para cargos públicos durante oito anos". 

- "Em 1991, o Sr. Márcio Garcia Vilela, Procurador do Estado, emitiu 
parecer sobre o caixa único com a seguinte ressalva: as contas, mesmo de 
determinados fundos, podem ser centralizadas em um caixa único com o 
objetivo de dar ao administrador um controle maior dos gastos e das contas. 
Mas é claro que ali se sugere que subcontas sejam abertas e que a aplicação 
de recursos tem que obedecer, religiosamente, às normas legais e 
constitucionais. Esse parecer não autoriza gasto indiscriminado e despesa 
escolhida arbitrariamente pelo administrador." 

- "É uma teoria que autoriza a centralização para otimização de gasto, para 
que não haja desperdício. Todas as despesas estando autorizadas na lei do 
orçamento, há aquelas despesas que são fundadas, obrigatórias e outras que 
não são. As não-fundadas são aquelas que não se baseiam em uma lei 
anterior da qual tenha surgido uma obrigação para o Estado. Elas estando 
apenas autorizadas na lei do orçamento, o administrador pode fazer ou não, 
ou anulam-se aqueles gastos naquele ano se não foram feitos. Outras 
despesas são fundadas - são aquelas que têm previsão, que foram 
contraídas à luz de leis estranhas, de obrigações estranhas à própria lei do 
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orçamento." 

-"O que sustentamos aqui é que o Governo, no que tange ao FUNDEF, não 
Pode tomar emprestado, pode até tomar de outros fundos estaduais, mas do 
FUNDEF não. A Constituição proíbe. A Constituição manda fazer as 
transferências tributárias previstas, nos prazos estabelecidos em lei." 

O Sr. João Heraldo Lima, por sua vez, informou que: 
- "O Estado deixou de ter o caixa único para ter a conta única, preservando-

se, no entanto, o registro contábil individualizado da titularidade de cada conta 
ou subconta, de forma a ser realizado o adequado lançamento contábil de 
débito e crédito de cada uma delas. Seria desvio, se estivéssemos 
desrespeitando o orçamento, o lançamento contábil, e procedendo a 
lançamentos contábeis diferentes. Então, nesse sentido, não estamos falando 
de desvio, mas de retenção temporária de recursos, para os quais há um 
registro contábil individualizado da titularidade de cada conta. A aprovação 
orçamentária está lá. Ela vai ter que ser cumprida em algum momento, 
havendo ou não disponibilidade. A disponibilidade de recursos, na sistemática 
do caixa único, atende ao mesmo princípio do orçamento. O orçamento é 
autorizativo." 

- "Esse mesmo princípio da unidade de tesouraria vem sendo utilizado, 
agora, também, pela União. A União também tinha o caixa único, como Minas 
Gerais." 

- "Não há, no caso da Quota do Salário Educação e FUNDEF, 
obrigatoriedade dos recursos financeiros serem aplicados dentro do próprio 
exercício." 

- "No caso da adjunção dos professores, o Estado gastou a mais, com os 
municípios, algo em torno de R$50.000.000,00, no ano de 1998. Então 
aqueles R$43.000.000,00 de saldo devedor do FUNDEF para salário de 
professores foram mais do que compensados com esse gasto adicional." 

- "Essas são decisões tomadas no Governo. A Secretaria da Fazenda não 
responde por esse tipo de decisão. Não é a Secretaria da Fazenda quem 
decide o que pagar. São decisões tomadas dentro da maior legalidade, num 
processo normal." 

O Sr. Murílio Hingel informou que: 
- "No exercício de 1998, o Estado transferiu para os municípios 465.834 

matrículas de sua rede de ensino fundamental. Houve, assim, um decréscimo 
de 18,2% da rede estadual e um acréscimo de 51,1% das redes municipais. 
Em 1998, em virtude da municipalização, as Prefeituras receberam de fato 
R$161.948.700,02. No entanto, não lhes foram transferidos R$43.570.974,33 
nos meses de outubro, novembro e dezembro. Esse valor foi lançado como 

~ 
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restos a pagar na contabilidade do Estado." 

O Estado, considerando-se todas as fontes de recursos, encerrou 1998 com 
uma dívida de R$190.899.780,00 junto ao setor da educação. O saldo 
bancário escriturai e virtual dos recursos vinculados atingia, em 31 de 
dezembro, o total de R$134.283.972,65. 

De acordo com estudos realizados pela Secretaria da Educação, a União 
descumpriu os seguintes dispositivos da Lei Federal n° 9.424, de 1996: 
definição irreal do "per capita" aluno-ano (art. 6°, §§ 1° e 4°); não-
diferenciação do custo-aluno, segundo os níveis de ensino e tipos de 
estabelecimento (§ 2° do art. 2°); não-inclusão no cálculo do valor "per capita" 
da estimativa de entrada de novas matrículas(§ 1° do art. 6°). 

Tendo em vista a não-fixação correta do valor "per capita" aluno-ano, o 
Estado não recebeu complementação da União, o que acarretou uma perda 
da ordem de R$ 240.000.000,00 de receita efetiva para o Fundo, no exercício 
de 1998, conforme quadro demonstrativo abaixo: 

* - O referido quadro foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" de 
23.10.99. 

A Coordenadoria da Assessoria Jurídica da Secretaria da Fazenda, em 
resposta a consulta do Secretário Adjunto da Fazenda sobre a remuneração 
dos recursos dos Fundos que compõem a Unidade de Tesouraria (Fundo de 
Recursos a Utilizar - FRU -), tece considerações extremamente importantes 
sobre a indenidade dos Fundos: 

"A circunstância de o Estado manter provisoriamente em Unidade de 
Tesouraria esses recursos não afeta- nem pela natureza nem pelo poder de 
exercer suas finalidades - a autonomia das autarquias ou a indenidade dos 
fundos. Sob esse ponto de vista, acrescento que a inclusão na Unidade de 
Tesouraria faz com que os recursos apartados se comportem como aqueles 
que os correntistas levam às suas contas bancárias, não lhes importa ou lhes 
prejudica que seus recursos originais (se fossem 'carimbados') sejam 
aplicados por terceiros, desde que estejam sempre disponíveis, obedecidas 
as regras do sistema. Nesse sentido. a provisória apropriação dos recursos 
não causa lesão à autonomia, seja de fundos, seja de autarquias". (Grifas 
nossos). 

Também o Sr. Márcio Garcia Vilela, em parecer da Procuradoria-Geral do 
Estado, assim se manifestou: 

"A finalidade, a meu ver, é apenas controlar as entradas e as saídas, de 
conformidade com esquemas de programação e de organização de fluxo de 
caixa, a serem montados de comum acordo com os representantes dos entes 
autárquicos. Na minha opinião, o sistema de unidade de tesouraria pára aqui, 
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tem o seu objetivo alcançado e esgotado nesse exato momento, a partir do 
qual, do lado da realização das despesas, vão sendo autorizadas as 
liberações financeiras rigorosamente conforme orçado e de acordo com a 
cronologia dos desembolsos acertada. Não haverá pois qualquer desvio que 
a Constituição proíbe {Grifo nosso), nem se violará a autonomia financeira, 

" 
Dos diversos documentos-relatórios recebidos pela CPI, destacamos o 

relatório que evidencia os pagamentos efetuados nos três últimos dias do 
exercício de 1998 (29, 30 e 31/12/98), com fonte de recursos ordinários livres 
do Tesouro Estadual. Oeste relatório, cerca de R$193.000.000,00 foram 
pagos e selecionamos os pagamentos com valor igual ou superior a 
R$50.000,00, que, consolidados, totalizaram R$173.500.000,00, 
aproximadamente, chegando-se aos seguintes credores, com respectivos 
recebimentos: 

* - O quadro dos credores foi publicado na edição do "Diário do Legislativo" 
de 23.1 0.99. 

Fonte: relatório RFIAJ80H - SIAFIFundamentação 
Verifica-se, portanto, a preocupação da assessoria governamental em 

antecipar-se aos fatos e alertar para a ilegalidade do possível desvio de 
recursos constitucionalmente vinculados, sob o manto do Caixa Único, Conta 
Única ou da Unidade de Tesouraria. 

Nesse sentido, o texto da Medida Provisória n° 1.782, de 14/12/98, reafirma 
esse entendimento. Essa Medida dispõe sobre a administração dos recursos 
de caixa do Tesouro Nacional, além de consolidar e atualizar a legislação 
pertinente ao assunto. O texto que transcrevemos é auto-explicativo: 

"Art. 3° - Fica o Tesouro Nacional autorizado a antecipar recursos 
provenientes de quaisquer receitas para execução das despesas, até o limite 
das respectivas dotações orçamentárias, mediante utilização de 
disponibilidade de caixa. 

§ 1° - O disposto neste artigo não prejudicará a entrega das receitas 
vinculadas aos respectivos beneficiários (Grifo nosso.) 

o 
~ § 2°- O disposto neste artigo não se aplica às transferências constitucionais 
E 
~ a que se refere o artigo 159 da Constituição." (Grifo nosso.) 
~ Assim, as receitas vinculadas podem ser manejadas pelo administrador 
~ federal no interesse de uma correta e adequada administração de caixa, 
-~ desde que o interessado não seja prejudicado. Entretanto, as transferências 
~ constitucionais são expressamente excluídas da Conta Única do Tesouro 
::::. 
~ Nacional, ou seja, as previstas no art. 159 da Constituição Federal, incluídos 
"' ~ 
E 
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o Fundo de Participação dos Estados - FPE - e o Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM. A medida provisória segue o art. 160 da Constituição 
Federal: "É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego 
dos recursos atribuídos, nesta seção, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a 
impostos". 

Também a Constituição mineira veda semelhante comportamento por parte 
do Estado: 

"Art. 150 - Na repartição das respectivas receitas, em relação aos impostos 
de competência do Estado, pertencem aos Municípios: 

§"3~"~"é"~~d~d~ .. ~·~~t~~·~ã~··~~ .. ~estrição à entrega ou ao emprego dos 
recursos atribuídos aos Municípios e previstos nesta subseção". 

Além disso, verifica-se que todas as leis e decretos estaduais que 
dispuseram sobre centralização das receitas orçamentárias em conta única, 
ressaltaram a não-inclusão das excetuadas pela legislação federal: Lei 
Estadual no 6.1 94, de 1973, art. 3°, inciso IV, modificado pela Lei n° 11.730, 
de 1 994; Decreto n° 16.016, de 197 4, art. 2°, § 2°; Decreto n° 32.865, de 
1991, art. 2°, § 2°, e Decreto n° 39.874, de 1998, art. 3°, inciso IV. 

O Decreto n° 39.4 75, de 6/3/98, determinou a transferência dos recursos 
repassados à Secretaria de Estado da Educação vinculados ao FUNDEF para 
conta específica do agente financeiro, definido no decreto. Mudou-se a 
sistemática da conta específica dos recursos do Fundo. Tal procedimento 
incluiu, de fato, os referidos recursos no caixa único do Estado; Mas isto não 
autoriza o gasto indiscriminado, ao arbítrio do administrador, conforme 
enfatizou a Procuradora-Geral do Estado; os recursos continuam vinculados 
ao gasto na educação, respeitando-se as normas legais e constitucionais a 
respeito. 

No que se refere ao FUNDEF, a Lei Federal n° 9.424, art. 3°, "caput", dispõe 
que os recursos serão repassados, automaticamente, para as contas únicas e 
específicas dos Governos Estaduais, do Distrito Federal e dos municípios, 
vinculadas ao Fundo, instituídas para esse fim. A distribuição dos recursos 
tem como parâmetros básicos de cálculo o número de alunos de cada rede, 
determinado por censo escolar do ano anterior, e o custo por aluno por ano. 
O § 9° do artigo prevê a assinatura de convênios entre o Estado e o município 
para a transferência de alunos, recursos humanos, materiais e encargos 
financeiros, nos quais estará prevista a transferência imediata de recursos do 
Fundo correspondentes ao número de matrículas que o município assumir. 
Assim, à municipalização das matrículas, deve corresponder a imediata 
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transferência do Estado para o município dos respectivos recursos 
financeiros, que não podem permanecer em poder do Estado. 

Esse dispositivo de lei apenas obedece ao preceito maior da Constituição 
Federal, que veda a retenção das transferências previstas no art. 159. Os 
recursos do FUNDEF, evidentemente, aí se enquadram. São, por natureza, 
originários da receita tributária a ser transferida para o município. O Fundo é 
apenas um instrumento de retenção para fins de controle e obrigatoriedade 
de aplicação na educação e de redistribuição. Os R$43.570.974,33 entraram 
na conta única do Estado e, ilegalmente, foram objeto de desvio na aplicação, 
pois pertencem, tão-somente, aos municípios. Não socorre a administração 
anterior nem mesmo a argumentação de que o gasto com professoras 
estaduais, em regime de adjunção, prestando serviços para a rede municipal, 
ultrapassou aquele valor. A lei não prevê compensação de despesas, e, sim, 
a transferência de recursos humanos. Em nenhum momento, os municípios 
deveriam deixar de receber imediatamente as transferências constitucionais. 
Transferidos os recursos, o município poderia ressarcir o Estado pelo gasto 
com os professores em adjunção. 

De modo geral, poder-se-ia admitir o desvio temporário dos recursos que 
pertencem ao Estado, embora sejam eles vinculados por lei estadual ou pela 
Constituição mineira. As dificuldades de numerário que atormentam o Estado 
e a razoabilidade na determinação das novas prioridades podem justificar 
essa decisão, pois esses recursos são, como foi dito, do Estado. Mas isso 
não é possível em relação aos de terceiros, dos quais o Estado é mero 
detentor formal. Retendo os recursos, 0 Governo anterior criou sérias 
dificuldades para as Prefeituras que assumiram a municipalização do ensino 
fundamental, conforme atestam inúmeras correspondências de Prefeituras, 
anexas aos autos desta CPI. 

Os fundos passaram a integrar a execução orçamentária do Estado como 
entidades contábeis, sem personalidade jurídica, constituídos pelo produto de 
receitas específicas e elementos patrimoniais que se vinculam para a 
realização de objetivos ou serviços determinados. Foram constituídos com a 
finalidade de se promover a desconcentração de recursos e estão submetidos 
a normas peculiares, caracterizando-se, então, como forma especial de 
gestão na administração pública. O Estado vale-se da criação de fundos para 
arrecadar e destinar recursos que permitam a ação governamental em áreas 
ou setores específicos, nos quais se deseja concentrar a atenção. Essa 
técnica de administração e de aplicação de recursos proporciona efetivas 

i_ condições de controle estratégico em áreas selecionadas, inclusive por parte 
~ do Legislativo, quer dizer, por parte da sociedade. O que se verificou, nos 
"' ~ 
I 
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últimos meses da administração anterior, foi o abandono dessa técnica em 
prol de interesses eleitorais. Como foi testemunhado a esta CPI, ficou claro 
que as novas prioridades para fins de pagamento partiram diretamente do 
Governador. Especificamente, nenhum gestor dos fundos teve conhecimento 
de para onde foram enviados os recursos financeiros que lhes competia 
administrar, principalmente nos últimos três meses da administração, uma vez 
engolidos pela Conta Única no Sistema de Unidade de Tesouraria. Verifica-
se, nesse período, total abandono dos planos, do planejamento e das 
prioridades nele fixadas. São notórios, além da educação, o setor industrial e 
o tecnológico (FAPEMIG). O BDMG enfrentou dificuldades ao não dispor de 
recursos para o cumprimento de cronograma de liberação de recursos, 
contratualmente assinado, com as seguintes empresas: 

- CARGIL AGRÍCOLA S.A .......................... R$15.000.000,00 
PROIM 121/98- UBERLÂNDIA-MG (cronograma de liberações modificado) 
- UNIMINAS AGROINDUSTRIAL L TOA ......... R$7.000.000,00 
PROIM 107/97- CAMANDUCAIA-MG 
- PHILIPS DO BRASIL L TOA .......................... R$4.000.000,00 
PROIM 115/98 - VARGINHA-MG 
INPA- INDÚSTRIA DE EMBALAGENS SANTANA L TOA. ... R$650.000,00 
PROIM 128/98 - PIRAPETINGA-MG 
-TROPICAL INDÚSTRIA DE ALIMENTOS L TOA. ............ R$500.000,00 
PROIM 123/98 -VISCONDE DO RIO BRANCO-MG 
TOTAL .......................................................... R$27.150.000,00 
Quanto ao fomento e ao amparo à pesquisa, por dispositivo da Constituição 

Estadual, o Executivo deve repassar ao setor, no mínimo, 1% da receita 
orçamentária, em duodécimos mensais, no mesmo exercício. No entanto, 
como foi levantado pelo Tribunal de Contas do Estado, 89,72% de 0,98% 
daqueles recursos foram repassados em dezembro de 1998, mas 
imediatamente indisponibilizados pelo Tesouro Estadual. 

Com o objetivo de se preservar a correta administração dos recursos e, 
como foi salientado anteriormente, evitar prejuízo aos setores beneficiados 
com recursos vinculados, esta relataria entende ser conveniente a revogação 
dos decretos que regulamentaram o funcionamento do sistema único de 
Tesouraria. No parecer do Tribunal de Contas do Estado, que opina pela 
aprovação das contas do exercício de 1998, foram as seguintes as ressalvas 
dos Conselheiros Maurício Aleixo e Fueb Oib quanto à administração dos 
recursos dos fundos: 

"Causa-me apreensão o fato de que a conta bancária do FUNOEF compõe 
o caixa único do Estado. Preocupa-me mais porque, por definição, os fundos 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































